
DIRETOR
EUGa�IO VICTOR' SCHMOCKEL

o SEMAMARIO MAIS ANTIGO DE
SANTA CATARINA

Fundado em 10 de maio de 1919
••

Número 3.130

�
i§ÃG

capital Sul Americana do
ChapéuANO LXII SANTA, CATARINA, JARAGUA' DO SUL

25/07

JARAGUA DO SUL

Capital LaUno Amerl� Cio .'
Motor Elébico

, 28103

1 1

9

3

4

8

7

, PORTEPAGO
Jaraguá do Sul - DR/SC - Autorlzaçlo n.o 62

9EMANA D6 28 DE MARCO A 03 DE ABRIL/1981

6

':" ABRINDO ti. PAGINA'
AS AMPllACOES que

estão se processando
jUnto ,a Un,idade Sanitá
ría de Jaraguá do Sul

(Posto de Saúde), visam
transfon:ná-Ia da classl
ficação "B" para iSI "A",

, passando a somar, apös
conclufdas', 627m2 de
área construfda. A!tual
menta a área ffsi'éa d:a
Unidade Sanitánia é de

apenas 189 m2 e com a

ampliação em mals . : .

438m2, em dois ,pavi-
,merltos, virá dar amplas
condições pare um me

lhor e mais adequado
atendJmen!to. As aca
nhadas, instalações a-

'tU'Blis já não comportam
o número sempra .rnaíer
de pessoas que buscam
a�endimenlto junto ao

Posto.

SEGUNDO o Dr.
Luls Martins Gonç,alves,
'Chere· dia Unidad� Sani-· '

tárla, essa ampfiaçã()
permiUrá, en!tre . ,olutros,
'um .maior númeno d�,
pnesta:ção de serv.iço,:
além da lotação de ·no-,

vos atendenles de. saú-,
de pública ,e agen!lle' de
serviços gerais, GI�ssifi-
:eadbs ,em concurso
.realizado em agostO dá·
'.0. .'

LEVÁNTAMliNTd' 'iei�
. to pelo 'IBGE ,consta)tou
qUe o brasUEliiro gastai

.

mais com cigarro do
que com saúd!e lei edU
cação. Nas 10 princi
pàis 'regiões metropoli
tanas �o Ip,afs, o fuman
te brasiLeiiflO gasta, 'em
méd.ia, 4,3% d� $Uia r�tr-.J
da: . com' cigarros ..

'

.

�e,..
gundo as lestatísticas,
um fum'ante oom renda
igual a cinco saláriO$
-mín.imos despende algo
em tomo de Cr$ ,' .

1.273,50 para sustenltar
o vício. Com a saiÚde
os ga�os não Rassam
de: Cr$ 1 .1:15,00 e' com
a educação eles ficam

ap'e�as em Cr$ 63�,70 ,

,-

NO VIADUTO que di&
manda à Oorupá (ou
so� o viaduto), um ca
so . social grave para
ser resolvido. Ali, já há
vários meses, residem
fammas em barracos de
extrema miserabilidade,
na penúria, e. com'gran-
de prole, 'a' me:rcê do
"Deus dará';. Uma 'Clam
'panha de' nossos clu
bes de s�rv,iço, da mu
liicipaJidadie e de outros
segmentos diSI socieda
de, pOderia dar melho
res condições à essas

,fammas qúe :'vivem en

.
faveJadás ie em: 6ondl
ções sub-humaf1as.

r

r :-·EM JÄRAGOÁ 'D�:r
'SUL o IBGE diEWerá cOn-,
cluir alté '() final do mês
o Censo Agropecuário.
De acordo COm ,informa-

.

çÕés do Agente, Fran,.
jCisco Pisetta, .até o' fllo
mento os coleltadores
não encontraram obstá:"
élilos junto' aos agricul
tores, "gl'1aças a pro1p,a-' ,

g�hda instilfúcional· a-
.

f�a?es' dá .'ii11p'J1ensa: ,e
d� �,nScientizaçãó . do
SII'1<:Jlicato,- ctúe' - 'orienta
ram Sobre a necessida,.
de de' informarem,dados '

da Priodüção correta
rnenlte". Tudo lestá tran-

. ...9._uilo; disse.
". , .

__----

Decresceu a oferta de empregos em JS, afirma o Sine/Se
Por mals parodoxai q.uanto as perspectívas tría, que mantem maior· Carteiras" Proüssionals

• que possa parecer, à fUl�uras encontra inter- concentração ce pes- foram expedidas em 80.
primeira vísta, a oferta pretação, salvo melhor soas em seus quadros Desse total, 732 foram
de empregos estä de- jufzo, nesta queda die o- funcionais. efetuadas para homens,
caindo em Jaraguá do flerta de empregos: Um exemplo da baixa 603 para mulheres e

,Sul, desd� janeiro, em A constatação. do ta- perspectiva oe adrnis- 1.504 para menores de
grau mais ecentuadc to é de fonfe segura. � são de novos funcíoná- ambos os sexos. Há de.
nas úftimas semanas, do SINE - Sistema Na- rios, o próprio relatörtc se ressaltar, como as

com mujta procura e cional de Empregos, do SINE demonstra, a .pecto circunstante,. a
pouca' 'colocação no mantido em convênio inscrição; ,ein 198b� de : expedição do documen
mercado de trabalho, com o Ministério do 1.788 recursos hurna- to à elementos vindos
fato que pode ser �intter- Trabalho e Governo do nos (pessoas), para 954' de outros centros, na

pretado, numa :análise Estado de Santa C8Ifa-' vagas comunicadas ao' proporção três/um,
superficial, . como uma rlne, que vê uma brus- Posto pelas inlteressa- comparativamente aos

'prevenção por parte das, ce queda na colocação
.

das, sendo que áleste, nascidos ou radicados
empresas 'em vi,slta dá die novos funcionários total, foram colocados em Jaraguá do Sul.
grave 'Cirise que: abala. a junto as prtncäpals em- apenas 734 pessoas por
economia brasileH1á" pe- presas locais. 'EssaiS lntermédto do Sistema
sadas taxas de juros, pessoas vêm de outros góvernamental.
,inflação deSenfreada centros, inclusive Joln- Ainda revela o SINE/
enttne outnas, que afe- ville e Blumenau, onde SC, qus torem efetua
tarn de forma direta ou também está. diflcil a dos 165 contratos com'
indireta os váríos 'seta- colocação, por outtra" o C-enltro de Treinamen- .

res, notadamente a in- está' havendo .maior pro- to Polivalente de" Jara
dústria, apesar dos es- cura do que ,_rta, tor- guá do Sul do Serviço
forços gov.emamentais ..nando difrcil,a admissão NaciOnal de Aprendiia
em contrárlo.. junto as empresas. que g,em In.d'Listrial-SENAI,

diSpõe. de: poucas va- para treinamenlto e ca- .

·J;mbc;>ra rechaçada gas, quando . .m!Ji�o" ou paci,tação d'e' mão-d&-
pelo G'overno Je iO!adm'- nehhum'a. E .isto exem- -obra espe'c�a,lizaqa,
!tida pelo empresariadO' plificalildo as grandes com as empresas WEG
brasileiro, em grand�. emp�,. .,

1 r
.

�

,
,(com,aulas np seu pró-

parte, o .fenômeno da prio Centro, de Treina-
queda do [ndice de 0- OLttro' f�q 'leal' y�rjfJ� mento" absorvendo,
ferta � errip1legos, que, cad(o, � a, alta rQtativida- grande pa,rte dos contra:
não ocorre apenas em- çle de ,mão-de-obra .no. tos firmados), Michigan
Jaragúá, mas, igual-, Ml:If1ip(�iq. Os.. re9.is:tro�· Rudiano Botões, Carro
mente, em outros cen- do Sii1e/SC�Ssinalarain ºª,,-ias Aligi, E�totad:o$

. trOSr., lndúStrl�.s:�•..comö' 'q1Jil�trê::p'!�'� . MâM��lM�wee,"�: 'Màir::',
. JloinviUlê ,e aru-menl8lu, 1-1.185 .adm!itidbs. e! . . . . catito e Kusz Artefatos
,por exemplo, 'pode' 8.14d' desligados, isto de 'Couro Uda.
·�ransparecer o inrcio do somente. em Jaraguá,
sintcma da recessão e- englobando todos os
oonômica .. E a Iprecau- ,setores, com maior pre
ção do emp�riado "dominâ!naia na indú$-

Igualmente o registro
do Posto do Sine ter

jurisdição microrregio
nal, englobando, além
de nosso munlcíplo,
MasSaranduba, Corupá,
Guaramirim e Schroe-,
der. Oorupé. tem um

Posto do Ministér:io do
Trabalho onde são ex

pedidas as carte,iras de
,

trabalho; ao passo ,que,
em Guaramir:im, o dÓ"'!
cumento é expedido na

.

própria Prefeitura Muni
cipal.

- � .

E para complementar,
no ano passado, foram
aútlitij�Ç$'.:23';"39t�áQ
cumentos' g:erais 'e rece..

bidos 3.038 fichas de
admitidos e' desli,gados,
informa o Sine, que tem
,na chefia do Posto,
Paulino JoãO de Bem.

CARTEIRAS DE
TRABALHO'
'Um total de 2.839

serem con'tratados vários Num trabalho da Exten-
técnicos para dirigí-Ias. sionista Soci'al da Ac'aresc
Mas o' posicionamento de Jaraguá do, Sul� Arl'ene

de Bauer e claro, deixan- . Boos, o Oia Mundial d;a
öo à parte ·mooalidadt:ls Saúde, que transc9,rre a 07
trad,icionais como D aHe- de abril, será comemora
tismo, balão mascuHno" do com uma: série de atos,
tiro carabina ia tênis de como 'entrevista, palestras
mesa �eminino, es'tas três e distribuição de " folhetos
últimas, também já classi- aos escolares do meio r.u
ficadas pelo novo critério ral:
adotado 'pel,a COD, já·que
classific,aram-se, '�ntre ,as. Será dada ênfase espe
seis prime'iras ano passa- cial a data. O Chefe d'a
,do 'em Jaraguá do Sul. Os Unidade Sanitária de Ja- ,

A redação vem de rece- com o eUCIalipto, em pro-
Jogos Regionais foram a- raguá do Sul '(Posto de EM .CORUP� ber teliegrama de cump,ri- priedades rurais de fl1eze
bondos, permanecendo os. Saúde), Dr. tl:Jiz Martins Nes.te' Município, a Ex- mentos da 'BESC S. A. RE- 'rnunlcrpios da Aegião. A '

Jogos. Classificatórios 'à- "Gonçalv:e,s, concederá en- tensionista Social América FLORESTADORA' - RE-· íntegra do ,telegrama é �

q'ueles ,municípios cujas b:evista à imprensa, enfo- Mari,a: de Oliveira, prepa- FLORESC, , ,empresa do ta: "aesejo cumprimentar
modalidades não obtive- cando primordialmente as rou também uma série de

,

Sistema CODESC, 'Por in- caro amigo reportagem
ram colocação e.ntre os doenças mais freq'üentes atos para marcar a "Se- termédio 'do presidenfe dia 21 de março- vg respei
primeiros. que oeorJ1em 'em Jaraguá mana da Saúde", de.05 a FiernandlO Viegas, acerca to reflor.esfamEmto pt, Re-

do Sul, com maior inci- 11 de abril, com a, 'coJabo-
dia reportagiem inserida na· almente , eucalipto

'

r�,pr�
d'ência a verminose, que ração da Oomi�ão' Muni- edição anterior - "Euca- ser:rta grande fonte renda

em certas regiões do inte- cipal aa Saúde. A Semana lipto, uma nova opção ""e ef altem�tiva energ.etica pt
rior alcança o.alto fndice ser.á marcada com Missas r,eflorestamento", notician- .

Abraçps -:-. Fernando Vi,e

de' 98%. No meio urbano, ,e Cultos da-Saúde, na se- d� o trab�l�o. que, ai Re� gas Proesidente R��lor:esc�"indicam' 'as ' pesq�'isas, a �
de e in/terior corupaense, glao Admmlstratl�a da A

. Está. patenteada" uma

taxa de incidência não é logicam.ente, sobre o te- .

caresc de Jaraguá do Sul vez m�ls, a forç� e a �e- :

muito inferior. O Dr. Luiz, ma, além do que, todos os
vem desenvo,lv.endo, par!l netraçao. do mall3 . anhge;> ,

na eFltrevista, destacárá ,estabel'ecimentos' de> ensi- refloroe�tar .

, p�uenas �- s.emaná�lo de Santa Cata

princ�ipalmente como pre- no farão. preleções _allJsl- r�as, Impmpnas �s �tl- rma. Nao ,há como ,con-
venir iessas doenças e vas à saúde, 'que' a Confe- vldades agrop,ecuánas testa!r,,os fatos.
meio de curá-I,as. rência Nacional, dos ,Bls- ,

"

'.: (

Nas escolas d'o meio ru- pos do Brasil- CNBB a Amvali vai a Schroed_er,.:.'.,.lial, das redes municipal e ,tem como fundamental à ' - "

,estadual, os pr0fessonés melhoria de vida ,do IpOVO
' assembléia

farão paiestras ao aluna- bràsileiro,· cCl1substaricla-.

do, sobre,o tema saúde, dio no direito de QJJe "o Na próxim.a sexta-feira, do da pauta, dentre outros
distribuindo suges.tiva ori-,·. gozo ele ,m:e1l1opestado de dia.tl'lês, o murticfpio de" '!8iSSunfQs, o PGI- proje
entäção àtravés" de dois' saÚde., constitld' um, dir�ito',. Sehroeder .pela 'vez primei- tos a'prevados pelos '6.,..
mil folhetos, englobando a 'fundamental

.

de', todos os ra s�(U8Jrá asse,mbléia da-' gãos setoriais, Movimente .

importância da alimenta-. seres humanos, sejam AssoCiação dos Municf- Econômico, oom entrega
ção correta, á: higiene p�- qliai$. fóre,m suas' raças; : pios do Vale do Itapocu - do levantamento efetuado'
ra qom o corpo, a. rpupa ,sua religião, suas opiniões AMVALl., Será, a· Vif As-"· p'elo JBGE da produção a-
e material: e�colar, alérn. poUtioas, sua condiç,ão �'_.' sernbléiaGeral· O'rdinária, gropecuária, além de ori
das vacinas que. deve!ll

.

co:nômica ou social", pre- . que ,ac'onteoerâ na Socie-, ,entação ..
s6bre "substitui-�"- .,'

ser tomadas para evitar conizado peJa Or�aniza-. dad:e;Esp�rtiva Ie' Reçreati-' ção de���pps, .

entre ou!.'
,doenças. ção Mundial da Saúde. va. Schroeder III, cohstan- tros. . /,,1

B'auer confirma' apenas s,ele
.

. modalidades aos JASC
+

Após uma organização
elogiosa nos Jogos Aber
tos de Santà Ca1arina,
realizados em Jaraguá do
Sul no ano p,assado: e com

, participação muito· boa em

várias modalidades, dis
creta em outras, por uma

I série d.e fatores, mas mes
mo as'sim o Municrpio ob
tendo no cômputp geral de
troféus o quarto lugar, a

trás apenas de Blumenau,
Florianópolis e JoinviUe,
'este ano, ,em Lages,.parti
cipará apenas em sete mo

,dlalidades, já classificadas,
die natação masculina, na
tação feminina, bolão fe

minino, saltos ornamentais
feminino, ginástiça oHmpi
ca masculina, ginástica
olfmpica feminina e hande
bol feminino. Essas infOrmaçõ9s são

em primeira mão. Os
meios esportivos ouvidos

pelo "mais antigo"; esta
semana, crêem que Victor
Bauer re,troaja em seu

pensamento iniciál ç in
cluà outras modalidades

\

para disputarem os Jogos
Abertos ,em Lages, em cü

tubro .

Essa confirmação, ofi
ciai, foi feita pelo Ofício
.159/81 à Comissão Muni
cipal de E;,sportes, que an

teriormente havia consul
. tado o Executivo _quanto'
ao futu(o do -espOrte ama

dor, solicitando, ao mes

mo tempo, orien.tação;
!principalmente devido ao' CAMPEAO EM oi
fato de haver datas para JARAGUA
inscrição das mod!âlidad:es' Luiz Orlando Sestrérn,
na Coorden'adoria de: Des-· cam'peão de saltos orna-:
portos-COO. A defil)ição . meliltais masculino, rndi
solicitada_ pela CME, em vidual,· aFIo

.

pa,ssado em,
otrcio, pretendia' um·à pO- Jaraguá do Sul. por Blll
sição do mandat,ário-mpr m.enau, solicitou transfe
do Municfpio, quantO- a rência daquela cidade,
verbas, uma v.ez perrnane:- passando à infégrar, ago-

.

cidas as vinte e. du�s moo' ra, a 'equipe do Beira Rio
dtalidades que --!araguá do Clube de Campo. Vlr4 en

Sul participou em 1980, 'grossar' as fileiras do des
haveria a ne'cessidade de' porto amador jgraguaenSt}.

Acaresc progralDa
. O . Dia Mundial,

.

da', Saúde
Também na noite do dia

04 de abril" na missa das
19 noras, com transmis
sãó radiofônioa, o Padre
João Heidemann, _

Vigário
da Paróquia São Sebas
tião, na prédica, se aterá
exclusivämente ao caso

jaraguaense, na "Missa'da
Saúde", -aproveitando o '

tema da Campanha da Fra
ifiemidade-81 "Baude
para, Todos" .

,

I
Duas novas unidades escolares

em Iuacíonamento
No primeiro semestre do ano passado, a 19a Uni

dade de Coordenaçãc Regional de Educação - Ucre,
realizou uma 'pes_guisa de opinião pÚbli,ca' junto as li
deranças do Municfpio, quanto ao plano de expansão
do ensino de 1.° e 2.° graus em' Jaraguá do Sul, que
se fazia necessária, centorme .ample, fieportagem. que
o CP 'estampou na edíção de 21 de junho. Toai pesqui
sa abrangeu oi1enta 'entidades de atuação comunitá
ria, quando, na análise dos re"sultados, ficou patentea
da a necessidade de ee implantar uma nova escola
básica em 1981 e expandir o ensino de 2.° grau .. pelo
grande número de alunos, opinião de cem por 'cerno
ôos pesquísados. .

Na oportunldade, decldlu-se pela implantação de
uma nova esccla junto ao populoso bairro de NOVi�
Brasflia/Vila lenzi,' para o 'ensino die 1.° grau �. op
tou-se pelo Abdon. BatiSftla para os nqvos. cursos de 2�0
grau; nas habilitações de 'Auxiliar de Enfermag�m e·

Construção Civil.
.

A UCRE, por int.ermédio do seu corpo administra
tivo, preparou o necessário processo, .com a colabo
ração das Jideranças polftioas do Municlpio, tendo o
funcionamento do 2.0 grau na Escola Básica Abdon
Batiste e a criação, da Escola Básica Gi.ardini Luiz

i
Lenzi, recebldo pa�r favorävefvdo Conselho Esta
dual de Educação.

Mediante tal parecer, já se processaram as rnatrr
cuias em ambos os estaQelec1mentos, as qUaiis estão
desta forma Ólistribufdas: 196 alunos no Núcleo Co- .

mum na Esco.la Básica (agora Colégio Estadual) Ab
don Batista e, 240 alulJo� ,no 1.° grau,de 1a. a 6a..sé
rie, na E.B. Giandiin.i Luiz.lenzi.

De acordo ,com a' 19a. UCRE à r:eportagem' do
"mais antigo", a direção geral do Colégio Estadual
Aodon Batista está confiada ao Professor Dolckf:io Me
nel, a direção dQ 2.,0 grau corr, a Professora Anélia
Tribes'Felipi e a direção do 1.° Q,rau com a Professo
ra Onélia Mü.IJ.er Ersc�if19, ae pasSo que a E. B. ßrar�

. 9,hli.' l�� �< 'teDi'I'�in sua,(H18çiQ.e- ,�_ .

I,
• Ef...

.' frida Gehring Rosá' (Dona 'Elfi) .

Informa ainda a UCRE, que o COlégio Est�dwal
Abdon Batista, ·cuja reforma e ampliação eStão a' car
go da Prefeitura Municipal, mediante convênlo cele
brado nestie sentido com a Secretaria da Educação, a

partir de 1982, estará oferecendo as habilitações. em
Auxiliar de Enfermagem: e Construção Civil. -O corpo
docente será formado pelos prof�ores que figuram
no processo de aprovação, salvo exceções que ,'se fi
zerem- necessárias.

Quanto à Escola Básica Giardini lüiz Lenzi, pr:o
visoriàmente vem funcionando em- dependências do
Colégio São Luís, "':)cadas à SecJ:1etai'ta da Educação .

A ,construção do prédio, próximo aos ba.rras de Vila
Lenzi e Nova Brásília, lem terreno a ser: doãdo Pßla
Pré'feitur.a Municipal, de 10 mil metros qlladrados _,
já divulgado pelo _ Prefeito Victor Bauer à época do
encontro que definiu a impl�ntação, ano 'Passado -.
ao que consta, dev.erá ter inrci.o no segundo sem�stre,
do ano em curso.

� de ínteira justiça da com(!nidà'de j,araguaense, o
reconhe'cimento da prioridade educacional, da forma
como vem sendo -'tratada pelo Gove,rho de Santa Cata
rina, que tem repl"8is61ltativa pareel·a aplicad'a em, no�
sa Microrre,gião, e,. parth'ularmente, em nosso Muni..
cfpio.

Reportagenf do CP· é ,elogiada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(NOSSA GENTE • NO'.A TlRRA - NOSSO'MUNPO)
, (Equipe "CorreIo do Powo'')

Na'sc'ileolos

(

- 'Mate·i' IS::�' ;; .. ,

Saudades- "'11'
�nrrella8S rr� I J.

e pelo telefone 72-1553
, Restaurante 1 1',.-

Uisq�rla '

Plzzarla/l.azanhas'
e .ConfeltaFl.. ,,; -,�:�.,

GARTENHAUS -
. Getúlio V.argas, 8�7 \

"

Calce e vlsta.-_ melhor
neste verto cóni •.

Clnderela
'Quatro lojas para me-,
UlOr servlr. a distinta cll
'entela, duas na GetOllo
Vargas, uma na Mare
cha' Deodoro;' em Jara
guá do Sul e outra na

rua' 28 de Agosto, 2.177
(�uaramlrlm).

. ClNDERELA
•..melhor' epçIQ.par......
compras de verlo.

.' '" .. - '1t'"''''::�'''' I' _.'.� ,

Relo·loàíia�Avétiiaa,
"

,.

Presenitele dom Jóias e as màJls finas sugestões,
d�'�REL<:)JÓAfÍ'fK' AVENIDA. Mare'ÓHat', ê"Getdlio

I va�g�:,",,: .., "�'. :
.....

- �:-
'

:, ':��
�" ...

_ 0'0' r H

�--���--��------��--��,....--------

I

r'•••e"••••• " ••••••••
,

.

- Decor.açõeS 'para, casal'Qentos - De
corações para Igrejas - Decorações
para clubes - Arranjo� IlM�1es.�,:"T
Plantas ornamentais e BlIqu�.,EtOl; IG�
ral. ,";:!,h.a1 'I, � • r"

.. FLORICULTURA
I IMPI!�!)G

Rua Relnoldo' Rau, 826 - Jàrag'uá :a?t:; ,:'
Sul SC. '

'

,'.IX", #;'j..�,,',,"', ",,'>,,�'',4�Atençfto: Nã.c) t(!�OS ,mars(
. '·�"é";i;

**

rige, ao lado do pal, Alvim
��A.I".o nl'nUi�ár.iíp Ca
..,t:c"C"� ,,,oi 4J'� - '"

alstarinense, um, .. os.. m I

completos da América do

��I'II�" D���� que.,m-1t��ÄQ� P��IQlß"cm ,etlm:·
primentos da coluna,

,

**
� ...

' I _,

A 'Itnldic'lonal féSlia' de
São Sebastião, .estä pro
gràmada llpàna os a'ias '10,
11,e 1� de julho, �ndo na

coordenação geral Gê Ne
ves e' DO_JJglas' Stange, A
éöôl1deriàção setorial l_á
confiadá a Mauréllo Mau
rêr ,no bureeu' central;
qhurrasco - Werner �chel
I�rl, e JoSé Antônto da
Cunha; "cozlnha ,_ Errol
Kratter: bebidas - Marti
nho Tecilla Ie sr, Fagun
des; j'ogos :.._ Ivo Baehr, o
Tatu. Esta semana os co

ondlenadores já -estiveram
reunidos pal'1al as conside
rações inie:i,ais, À exem

plo êlo'ano paSSad%�� "boi
na brasa", qUle virou atra

ç�o ��eve -ótifr'ä vez repetir,
ó: suoeSso:

**Gerhard ZlaISbrow, lá por
duBIS �estões viC81pte��
de Schroeder., assumlU� a

Voltaire Mesquiltía César,
chefia do Executivo do vi-

Supervisor Regional do
zinho municílpio no últtm� 'Escrit6rio Regionral da A
dia 17, substituindo ao k ca�esc de Jaraguá do Sul,
tular, He.Jmuth Gelrmano

'esteve IIe!c.ionando na Uni
Moriltz Hertel, gozando versidade Federal' de Sta,
suas, merecidals féri,as. '

Catarina e, de -volta, pre-**
,

. ' paliá o Pl19grama de taltivi-,

:.. ",:.'11 ,:;')dai:!;es; áo fad<i;d�,compa-Mui:to bem recebido n_os .

,nheiros ,seus, alUSIVO aos
meios '8Spo�ivos a ��oç�, ,25 arios de ACARESd no
por päFtêlída :IAssocraça�, 'Estado. Muitas ,novidades
Rec,f'l8ativa Weg, da leqUl- eJ'l'l vista.Pê de cicn�o de J�raguá .' .

'-** >-

do Sul�' qi.Wj corne JOvens
valores, vêm deSpontando
no lesPOrte da pecf!al em
Sanita OaItarina.

,

'**

Coluna registrandiO de
vidamente o convite rece

bido do preteito .,ebastião
CorreIa,< de CampOS' -No�
vos, p8J1'a as festivida�
que se realizarão

•

no' dia
30 de março," 'retalt1Y8S1 ao
centenário de e'mancipa
ção poHtlaÍ "do Municfpie.

**
.,

Para. anofar " guardar: �

1) "Nem toCios IpodeiTi ser
ilustres mas todos podem
ser bo�s". (Confú�io).
2) "A confiança não SIe im

põe, ganha-se". (L.J, Le

b.).
'**

Confirmadral ' noticia da
.coruma: [iUa 15 die abril as
sume por sessenta �ias., a
chefia do Poder Executivo
de Jaraguá (19' Sul, o vice�
-prefeito Sigolf SchÜnke.

.

,.**. � ,",�,

Em Oorupá, rece��_ çl:lß.l:
prrmenrtos neste domingo,
pelo seu "niver", o �fTI\Q�
dr. Donalto Seidel, que dl-

'Padre! João' Hieidemarnn,
da Paróqi:JJ.a S'ão Sebastião
em entreVism a imprens'a,
desfazerido boatos die uma·

possrveí Vtrànsfelr�nêia -

à'
outra éiaadle, cogitadar com
a vind'ä�dó Padre Maúrfoi'o,
que

c é' 'Vigá'ri�öoperador.�

**
.

;

GraRde animador, das
reuniõês semanais -do Ro

tary Club' FlorianópoliS,
Nélson -Alexrandrino está
'retornando de uma "tour
née" Ipelas Ilhas Gregas,
de onde se sabe 'ele volta
deslumbradissimo. Muito
comentaCllo, também, a in
teresse pela I'1EliCuperação,
de frE#qüência no luxuoso
transatlântico T.A. C.S.
"Naverino" em que '!Iiaja
WI. Companheiras sauda
ram na última quinta-feira
o seu retomo.

**.

Anotem e confira� pos
teriormente: Segundo fon
rtes fidedignas, vem novos

-atJ'íW$hltos por af já,a par
ti,r de abril. que é sema

na-que-wm. Vei subir as

tarifas do telefone de 15 a

20%', a gasottna vai !pas
sar a 69 "cruzas" o litro,
re o Jette custará Cr$ 36 a

con1ar do dia 16, ' '

COLUNA ROTÁRIA

1
;

t·· ," r
•

, Eugl,nio. VICtor SchmUckel
,

"'"'E'cbnôinisfa e Contaaor' .
-

'. CRe-Se 1605
........ _ "'",.,. - '5, ...... , ..

Téc. Cont Antônio José Gonçalves
)1': s ,C'y .a ' c 'ORitSC jh;o 7.7��<"� ��,;) 1 �j. �� c

. 'féc. Cont. Yvonne A. $. Gonçalves
.'

"

(�, .. ,; ',� ,.'.. 'CRe-;Se n:O '7.638 <
" 'r

i, '� \ICbnth6íncrài:ie" _: _, - Recúrsôs • Rséais fi ,Ad!"i-'
nistrativos -:- Serviços de Marcas"e P'atente§ .;:..:

Legislação Trabalhista e Previdência Social -
e Serviços Aéreos VABIG. .

,Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguä
do Sul -'-Av. Mal. Deod�ro Id,8:,FOt:1secá, 130 -
Telefone 72�0091.

. ,

"L

A Supervisoria da-.Ár.ea. De oasamento mar

da' Fundação Movimentq para bl'1eve, unindo as

Brasileiro de Alfat:Jetlza.i 1 cledades jialraguaen_
ção-MOBRAL, Emflla Vi- florianopoli:t1ana, os jpve
'cente, participou !-tu'i!J'lta· 'Ourval Marc.afto Júni
1-1ieira, lern ' �ip NegJinho, engenheiro oJvil, filho
-de reunião 'com autorid'a- Durval fJOOa) I Marcatto

des locais com vistas aos C�ul:!ice In�z Fri:tzke, .

-preparatívoe ao VII EMO- d�n:t6tog,a, fllba �e Hel
BRESC _' Encontro, ,do � ��lfa �hles:n) ��,I�k&.
Mobl'1al CuUural de Sfln�Ç1

"
�*

Catarina 'noj�segd",d'd s� ! •

" t

mestre d:.e ano , Rio Ne- c�egand79�s I��f:ãgrinho pertence' a' super- o nurn.ero o
" '

visão de área "'de Jaraguá ,tiv� Duas" R<?das , tnm
•

'S I
..J .r. .sárlo�e�i�ad�.l?eJ.a�.,Indlld�l U,
** trlá�'r., 'fteun'letas Jarag

, S .'A, ',' -cörn � 'farto :mallEftri
A. ��Qc.iaçã� Comerciäl fOtOQ'ráfico," e ' col�rld

e Indu!.trial dê jaraguá do ������ênt?s' .�I� i��
Sul marca' presença I1Q'i�, ,', _" **1em lJages, d� nová reuni�? .I, J< ' ,

trimestral' do C�mselho .1- N'u'tzi' 'Mawer '(Hàns G'l1etor da FACISC --:' Fede- ,�

liação dias' A�oclaç?es hIUd)"
-

está
'

reoeben

Comerçiais- ,e Industr!��.s ci.rmprlmé��öS' pelos;'
,

, vIMe :e cinco anos de tr,de Santa,C��Ir;Ja � bàího ]unti::> la Jaraguâ F
brn S.A., empresa'a qu
ingressOu em 26 �e mar
(te "'9�&, na

-

quahdadlêr
'�lI.ixifiar técn.i'CO ,do se

dé"tlniluràrià. E a pafltlir-
,

�2�'de j�ff1ó Ide 1964, t
noúo.$e' um dos direto
da enit?resâ", 'q�snde,',
lránsfOrma�Ao em 'SOCI

dade anônima, Junto co

NiMl'; :'a próp'ria" Jarag�
Fabril oomplieta um qua
(Jé 'sêcUfó' ae "êx'rsltêrl'êia
Daqui; do oanto da, rted
çAoj a renovaçAo·dos cu
prím.entos ao Nutzl� ,

, **

o deputado_federal, Pe
dro Calin f. j." (�t$ig;dadodelegacl'o-repr&SeMlinti
.do Brasil na 13a. Oonfe-
rêncla sbbm Di�I�,O" ��
Mar� Junto a <Orgiã�liàçao
dás Nl8Ções Unidas-ONU.
Colin já represeJ"lltOu nos

so Pars em outros Con

gl1essos:e face a sue des-,
tacada atuação; . fol outra
vez designadlo. r �tá com

a .bol@. .to'�a o nosso re

p�nttànrte' l1IaI,' Câmara
dOS- Deputad�s. ,nl. I'i I '1:

.

, Houve
,_ :o�:':prestigj:�",

mento, onteJ!l" à ,noite �o,
Baêpendi, o III E�conltro,
;de\limpresári�,s_ �Ie Jà�-
94á',�o, Sull inclusive com

Ia p'l'Oveitosa palestra do

dr, G1erc;t; Edgar ' Bau.m.er
sobre o- tema HA Admlnls

tr,ação, em ,tlempo .

de In

cert�as" .
, .,

I** .
..

Coluna re,g,istran�o' de-
vidamente! 0_ reoeblment:o R6I'e... ' ...u sOas' 'colega?de convite por !pat1i� �e ".., �

"

Â\ntôlJ�Ç>, 08!r.\Qs ,Trentml e de' Ialncher ria qual1ta-feira,
Q'emslis 'f.qrman�,9s �m.:.Ad- 'a Sra, Marlstela Gascho,
..

,', '; . .., "'idl Empl1e!sas 'e'sposa\.do"odontOlogo D�,",'.I)I:\straç�p, � J ,.' " '

\F' .

sua reslde 1980: 'das 'Faculdarees Guido, OI em '

,

-

São Judas Tadeu, S, Pau- dênclá.' " ",

lo, culo progrflma de f�r-
t **.,

I (

matura iniciou:-s� no dia
.

dt

C tedral ,', Na qlJintä..fei'rá vin ou·
,14;, càro,JTlj�� f:I!�. ,�. ",,' ,," ,'" o"dto 'LCàlé das,Metrppofltàna de Sã,o' P,au- I��'j'�a����m' encontro'marIo-sé; a colàção ß� .grau cad'o n":' residência da Sra,d'a 16 no Palãclo' die '. "', '",mo ..

I
.' 'IJ" '�'d- Anhembr !lIsEfMartluar'étt,Convançoe,s o

,

'

" **"d':a 28· hO.j·o , pon.anto, '" I I�, ,J, ",.J ,,��,

"'r!t'fdas � :'t:H!"I '�';!,I ,�, ".<.'

·baite de gal!i, -� pa I: I,' MaiiéqiJinha, 'o presidem:",�,h9r� no, CI_ube �tlétl-
te vitalrclô do' Grupo Fof'co Juve'tltus: 'I: outro- )Ialr_a-
�16}Té8' Bumba Meu Boi,guaense q�e brilha lá fora,,,,

oParabéns! outr� ve�' e�te �n�IP�o,m�.
-

" ** verá o 'c,6ncurso Ä MaiS
, tc'el 'Mulata dá Jaraguát:OßS"UiH'. S�,.ä Tíö aia 30;:"�"'����' Fi�jra ,çlle' 'i)tilida �e abril,',,'n9 Ginásio de Es-des 'Óomésti�, qu:e � � ,

cupouI30mU .,:;rJl�. dQ �PaV1- porli�� ,Artur .�üI!er, ,aJ,p�r
.hão , ..de, ExJtOSIÇ� c:to tir 7:las 20'h3Ofnin. rJâ eXI$

,Anhembr-SP,' �.�eocep'ada 'rem seis' inscritas, E par�
.

'md nnr 'O dI�ä 1.o'de �malo,·(t>ia dodomlngo"foi iYI&,Ir- !�Lt":-�
Trabalho, feriado nacio�al,.....:1,2t4 milhão de pessoas,
por sinal uma. ,sexta,-1,elra,estabe&ecendo:, .um. �'10vo

b Erecorde,. Jnclusive soube- � Escola d� ,

Sam, a s
.

Uela D"Atva, co"'PfC'mo'tc!t-1JiJ10s que,Vár'lqsjaira,guaen- 'ra' do concurSo, prometeses .visitaram a UD, em

'colóoar as múlatàs'na pra-busca ae novid�des.
t,""* çá'para 9a'mbar'dm,o�braln-,

" ...! r.' 'T.
do ao pObfic:o 11:0 a a e e-

za e graça das mulatas
�lIin" Jal'18JQuá.,

**

.

� "Cidade Industrial",
presidido peto OO1igo Alei;
B.·ttencourtf:, foram ,é�Sj
das doações neste mes dtf

março um colchão de ca·

sal Ipa�a Tecla de Agostin.
e duas oadeiras de r�das
p�1'1a Odfete. Müller Fietz e

lsol_ 'Kater Duwe. Sem
dú'liidas' com a bola toda

:' O 'Bota Fora BO, do C.A, este clu'be de �ryiço, qua
Baependi, segue hoje.' sá- está faz:endo, jús ao self
bado,. rejQxnando do�n1go, alagan de "Ajuda o �
à São Joaquim, a CI'c::fiadei ,C.lube a 'Reati�r-' • r
mais fria do Brasil. Junto ,:, '"i '." • I I

**
. vai 1:�bém o novo inte�

grante do clube, Altair Au
gusto Pie�r, a�omparnha
do da esposa Marlene,

**

o Conselho Estadual de
Cultura publicou o seu Ca;.
lendário Culturall81, divul
gando os acontecimentos
da área de váriOS municr
pios oatarinenses.� não �

..

pal1ecendo no VI�tosO' It�
vreto, muito bem �rabora
do por sinal, nenhuma pro
moção el!' Jar�guâ do S�1.
� sempre assim. D,epols
que o jornal critica., vem
os "enrtendidos" que ficam

"
o"queimados" porque v-

cês só pegam no nosso

pé". Em matéria de< cultu-,
ra",na 'verd:ad�ira acep,ção
qa palavl'1a, estamos longe
disso e quan�o.. alguém sei

pr:opõe a realizar ar'J� eil!
selu favor, a rdecep,çao, e
'grande. Cadê, cadê? , . ,

**
'I .

Compfeto,u 10 a,nos se:
gunda-feirà, dia 23!, re�
bendo os cumlprimen:t:o·s·
do filho Armrnio, dar nQra

�E4ir $ :dos hêtós IvàrT! 'Cris
tiane e Geartfne, a sra�
"Hertha Henschel Mar
quaJ'1(il, rem JolnvilLe. :É es-
posa do sr" Alfonso Mar-'
qual1dt. Daqui, os nossos

eumprtmentQs, também a

Sra. t;dir, que ràsgou fo
Ihinhar nQ dOmiqgQ.

In- .,', J'araguá do Sul· viu pas-Iversarlan es -sar diia.,2S, quinta-feira, o

AniYersarlam hoJe-28 seu quadragésimo -sétimo
Dia 09 de março , Sr. José Finta, em Gari- i8fniversário como munter-
Milene, filha de Lauro baldi ". pJo',emanoipaJdo, politica e(Màrlene) Correia sk-. Rolf PoraJth

. administrativamente, sem
Dia 12 de ma� .,

-. ,S�. Libérto Pômrnere- nenhuma comemoração" a-
Cristian e Adrlan, fllh�s de ..

ning' . •

penas a lembrança 'na CA-
'.

Ing9 (T�nla) K!a�sê Sr. Reinal�iO Bogo' mara de Vereadores. Em
.1

Patr'lck� "fHho de Jair' "iSr':' Gllm8lr zonta julho, dÍlal 25, com�more-(Salete) Quintln.9, Erna Kanzler '

. -se o centésimo-qull'ilto. a-
Dia 13 de março '. Mara Elizabete P,edrottl no die< fundação de cida-

...M�r!lJà,. fi,lha d!e;.�rJindo 'Aniversariam dia' 29 dá & ao�'qIlEl!' consta, até
, JJ!JeQe) J-�'P9§. , 'O E;,ng;O Agr.o Dr, Dona- o pnesente) não existe 'ne.-

'ºi, 14 ,�.�rço' :, ': ,'to Seidel, em Corupá nhum ,movimento por par-
, Carla. filha, ge Albin� O 'jovem Florival Fischer ' te do�fxiecutivo" er do Le-' ..

(Âr,â),'Wehrin"e1st�r , Sr. Evaldo ,Meyer
.

gislativo quanto a decreta-
,Dia 15 de lI)al'ÇO, Sra, .Mari,a Salete O" ção de feriado� para, mar-

Adriano, fHho de' Mallri �Zanghetln'i car, o "810ont,eclm�nto, .In-
, (Ilda) Corl'1ea

. Dial 30 de março
, feliz,mente IstO a�o(lrteioeI

M.á.rGi9,:..fjl�9. G�rald9 •. Sr�. 30etcrtia�Bo�e IIp- aquI. , ;' vale 0\ re.glstro:
(Irene) Lindner -" I�,' pinsld " ,11"-**"" '.1" ,_,

Dia 18 de março . A menina Sebastiana Tâ-
Jo$i�Fl�, htU!l,�;ge,�.:tQs,é ,,�,.nla.paf�r'f;\��Jilha g�i.Jo-,

(RosÁngl9lá) Lopes s� (Dpracl)_Ze�e:rif!P
SiJl1ol1�, fllf;la" ,Q..e Siro $r. Marcos. Junkes

, (�ceçJin�). �rei.fa"".�, Sr • .Gésar"Di�" ,Di" J.,7,� ma.� , '<J,�", ...sr., Júlio GadDttl
�P�rrçl�,:'JJtw. qi&,-,\y�ld.�- _ .sr.- Ademir Fodl,i
mar (Natalina} ,ROdri- Dia 3.1 "�ÇQ ..... I �.: ::.

. gues Sr. Waldino Mayer, em
Dia 18 de março Curitiba
Nél$On, filho. de .!�éls(;m ,Sr. ,Walter Schü�:, ein

,.(�J'iLG.��I�l.".. '<'�" ..�Çor�pá .' .

Stene1n0.."'1.9. d'-J;narçcL:l .. ,,_..... ,� .Sra.. _ Ursula, , ,I

Caroline. filha de Valde- Brandemburg
mir (11l�S) e9n� � . Sr: ,Alursio Junkes

Dia 20 dá màrço , VaJdrria Martins
Edflson, filho de Dorival Dia 1.0 dê abril
(Maria� Leite, '

Sra.. Ocda Nagel ,Zarn-
Dia 21 de marçO' "

, gef'ini,i.em GarupA. "
,

Charles, filho die Iyo Sr. German,o Büttgen,
(Marli) JahcIi!'!et '

'

em Joinvilfe
Josiane, filha de Altair Sr. 'Rudi Müller, em Co-
(Iraci). Tissi ,rupá
Márcia, filha; :de pal)'!o,' Leonette Lawin, em Ner-"

,(Ct��ina) çt& .S91:188 "'relf Ramo� ),Ctéber, fiff)Q' de V�njr. ,-Márcro Adriano IEwald
(Marli) da Costa -Élfrida Harmef

'

..

'A(tor.inar.a;frrho·de: Ösórlo Daniel Simon ;

" '(';$8lléffde-AriaItljö'" . Jáir'A; Ma6a
"

DIa 22lfe 'marÇo ,I Ew-mdíro ,Lars' Bartel "

Josiane, filhà de Adolar DIa 02 de abril
(EMra), ReeSe.· ':'-' :' :Sr. flaroldo Sclmlz f,

, ,,- .

'

" .

Denise Fischer Martins'
Sr. Theobaldo Hagedorn
Sra. Marlze ÃosaneEm ,�q'l8lc:iuer époce. Baflock l.JeScOWicz

em qualquer estaçlor, " Dia '03 de àbiil'
��Ie8,d.�... : -Sra. Waftrudes Toma-caem no gosto ê no re-

sem
, .quinte de cada .um. VOo .

Atefina Méria' romasefli.ci 8abe.
) -_.,.

- - Sra.' Cristin'8 . Zaperta
", ... 'Krems, em ltapocuzlnhol a I Z n a S t" r·

'

Sr: Aldó'Bartet',

Sra , Asta Siplitter
Srà: Itaeerfla, Tomàzefli
Bassalni

'
.. I Jt1Uo Robet1o ROdrigues

\ ' ,

Chegou a hora c.....
,

,

. para você fazer a compra
< ,c.erta••

MALHAS, JARITA liquidam
sua coleção de verão com

,desconto§. inacreditáveis pa
ra você lIptoveitar mesmo e

ainda brindes especiaiS para
'você�
! E NÃO � Só!

,

'Vá conhece,r a nova e des
lumbrante coleção Inverno;
Jarita, Novos, modelos, no

vos desenhos, nova concep
ção de beleza e bom gosto.,
Preç,os de lançamento e ain-
da brindes para, vöcê,..J,irinde

1,0
seu bom gosto com muita

.economia aproveitando ago-
ra as dfertas Jarita, ,-

Rodovia SC-301 - Ikm 5, Te
lefone 72-1266,

------

O Lions Clube de Jara-,

guá do Sul-Integração, o
mais novo clube de ser

viço da cidadle, jã esco

lheu seu novo preskllentre
pal18l a gestão 81/82, que
assumirá o cargo em as

sembléi� �iva do Clube,
no'mês, de jUlhQ. Tratar-�e
do ,qL" �i��,stre �S��la)
Pan$tein, ql!e substitUirá ,a
Arcelino (Anita) Picc,oh.
Par�bél1$ ao nqvo'

'

presi
dente escolhido ,e que po
drerá contar c�m o int�
grarl apoio da coluna.

**

Na próxima' terça-feira,
o Clube Atlético Ba:�e9di
escolhe ,sua nová �fiiitori�
'para os próximos dois a

nos. Hal'1oldo Ristow fioa?
r. **

W:Na 'qOärtil·feir'a, com

hal)lttJälrneme OCOrl'19
das as' Sémanll9', vári

GrupoiföaiLanche reúne
-se. Um destes, Grup
ri!tunlu Jo�s senhortaS '

sOCie(fade I·Goal na thá
'ra da sra. CecrHa Kon
com' um lanche, iEliflquan
que' outro- Gropó estev

reunido,na resid'ên-cla d
Sra. OdiftaJ Moret1t'i ..

**, "

-

O'Lt�ris Club9 de Jlara·
guá dd .'Sul- CIdade: In
dustrial" .empossou em �
S9lT1bléJ.a festiva, no d18
23 último, inclusive com a

presença' do Goverrnador
do Distrito L-10 de !-ions
,Imemaít'i'onal CL João Lú-
010 da Costa, dois novO$

companheirOS. ,TratJ8rS8
dos Leões � João '. Pe(fro
Ruszczak, que foi 'a:pad!i�
nhado peJo oi:: I snvl�'
Ewald Ie Ademir Ronchl,
apadrinhado por Afibe�
EwaJd.

Os casais que formarm (}

Clube dos Casados; faflBJRI
recepcionados, com. j�n
tar, se>«a-1iei ra, na resIden
oia dos amigos Flávio (Ja·
n_> Marcaitto �

, **
.Tanúlém receberam ar

migos COfIII IJm jantar na

quarta-feira, o dir. Edson
Carlos (J'ane) Schulz. Foi
na f)róprla" residência do

,casat. '
" :1.

**

: .:i\ Igreja ��z São Se,. A Oasa da Amizade, for-
bastião aco'he IElrffi 'seu; made-pelas - esposas doS

seio"mestf) s���do�, o. en- rdtarianos, tive'ram na te""
laoe 'matr'imoni1ar de jovens ça-feíra à noite, no Itajarar.
pertencentes a comunida- o seu primeiro encontro,
,de jeraguaense. Às 16 há- ,anfitrioAadEh ...pelas -Srlas.
ras - �I'cío Kiatkos,ki e Norma Eward e Mariof't
loUfiides Fedi; , e,. Demico. MarcattEJ.· De muilto traba�
LJesc().wi�z � e : Tere�nha lho leste primeiro encontro,
'sfeng,er; .ás 17" horas�" quan�o def�niu-se ,pel'a,Gildo Cristofolini e Juceh doaçao, por intermédiO d�
de ,Sousa C'dtJr�C;{; às ",;�:�, Càsa EJ.a-Ainfzade, 'de uma
17h30...mn -Jo� Luiz Ma- ca�eira de rodas ,para o

ràngoill e .frrilce;;dã :cõSià/' mQor G,jJmar José Stein,
'e às 18h30min �. Ivo Ca' de nOVie anos, deficienlte,
ni e Do�li FidéUs, físico.

,f
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It CORREIO DO POVO -: Jaraguá do Sul - SC

Proclamas de. Caslmeolo I

, Áurea Müller Grubba, Oflcla� do Regi�tro Civil do
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
santa Catarina, ,Brasil. '

'

, ,

Faz saber que comparecer:am em cart6r:io, exibin
do os documentos exigidos pela Lei, a fim de se habi-
litarem para casar:'

r

.

Edital 11.866 de 18..03.81' Zeh. El,ä, brasileira, soltei-
Cláudio ElchsUldt." ra, auxiliar de esorltérlo,
Arad Poralh

'

natural de Jaraguá do Sul,
Ele, brasileiro, softeíro, domi'ciliad'a e residentei

motorista, natural de Jare-
.

na Rua João Doubl"lswa,
guá do Sul, db�iciliado' e nesta cldad;9, filha de A
residente em RIO da Luz, tSo/de Machado e de Ira
nlest� dls>�rlifio, filho die: Edel- cema de Sousa Machado. '

mar Eichstãdt ,e de' Lonidial Edlta111.872 dei 20.03.1981
strelow Elchstäcfit.' Ela, Francisco RodolfO da
brasileira, solteira" serven- Silvai e Carmen Bruch
te natural de Jaraguá do Ele, brasileiro, soltelro,
S�I, dbmlcmada,I9!' restden- operário, natural de Curiti
te em Rio Cerro u, neste ba-P,araná, domici1iado e

distr�to, filha de Herbertt residente na Rua 89; nesta
porath e de Hiltrud Küster cidade; filho de Vitor Isaac
porath.

.

da Silva e de Hilda da! Sil
Edita111.867 de 18.03.1981 va.' Ela, brasileira, soiteira.

.

Valmir Marcos Peretra e do lar, natural de Jaraguá
Elenlr Mlcr.tmanri·�

. -,

do Sul, d'omicUiada e resl-
Ele, brasileiro, soJteiro, dente na RUa! 89, nesta cl

industri.ârio, naltural de Ja- dadi9, filha de Walter Jor
raguá do Sul,' domiciliado g's Bruch e de Ana Borto-
e residente na Rua 25 de .Iotil Bruch.

'

,Julho, nesta cidade, filho Editall1.873 de 20.03.1981
de José Henrique Pereira Nilo Maçanelro &'

-

,

e de VanCla Plaula We:in- Atair do Nascimento
furter pereira. Ela, brasi- 'Ele, brasileiro, solteiro,
leira, solteira, . auxiliar d� construtor, natur,al de No-

- escritório, natural (ie Luiz va Tl1ento, neste Estado,
AIVI9S, neste Estado, domi- domiciliado 'e "esiden'l1e nla!

ciliada e, residente na Rua Rua Padre Pedro' Franken;
Ang'eJlo' 'ScI1Jochet, nesta- nesta c�'ade:, filho de Isi
cidlade, filha de Helmut Mi· doro Maçaneiro Ie de Dor
chelmann e; de Juraci da valina Leite Maçaneiro.
Rocha Michelmann .

- Ela, brasileira, solteira, 1aU
EdHal 11.86ij7de 19.03.1981 xiliar de escritório, natural
Nivaldo Goltz er

, de Pouso Redondo, neste
Alalde Pianezzer' Estado, domIciliada e "e-

Ele, brasilieiro, solte:i-ro, sldenta na' Rua Joinville,
operário. natunal' d�, Jal18J- nesta cidade, filha de
guá do Sul, domlcUiado e' Paulo do Nascimento e de'
residente lem São João, Mafalda Fl'onz·a.
neste dlfstrito, filho de A- Edital 11.874 die 24.03.1981
fonso Goltz e de Edeltraut Rud!lbert Mathlas e
lInder ' Goltz. Ela, brasi- Ada Kath
'letra, solteira, costureira, \Ele, brasneirQ;' soltei,ro',
natural de Jaraguá do Sul, lavrador, naturaf de Jal"lSl
domiciliada e residenifle em Quá do Sul, do:miciliado e
Säo João, neste distrito, residente' em Aio Cerro I,
filM çfe Vito PJanezzrer e neste distrito, filho deWal-

, de MS/Fiá CampreghW pia- ter ., Mathias -s"de Linda
nezzer. Rux MaJtJilias. Eia, brasi-
Edita111.869 de 19�03.1981 leira, solteira, doméstiClaJ,
J� Tavares Nétoé natunal de Jaragúá do, Sul,
Maria de Lourdes Silva domiciliada Ie residen!lJe em
Ele, b"asilei-ro, so�1l&iro,' Rio da Luz III, neste dls

repres�ntante, natural de trilto, filha Ide Max Kath e
Säo Francisco do Sul, de Hedwig Bast Kath.
n'este Estado, domiciliado Edital 11.875 de 24.03.198,1
e �esjdente em Fortaleza- Sido Prust e

'

'

Ceará, filho de' Adhemar '

Suely 80rba .

Tavares e de Doris Fer- Ele bl"lasileiro solteiro
d' T
"',

nan es . avares. lila, bl'la- auxiliar 'de escritório na-

siJeir�, solteira, ànalista tural diEll Jimbó, nest� Es
de Sistemas, natural de tado, domiciliado e resi
Guanamirim, neste Estado, deme na Rua 247 nes�
domiciliada ,e �esidente na cidade, filho de AI�x Frie
Rua Erich Doubrava, nes- drich Herniann Prust e de
t!l.. cidade, filha dei Sebas-' Paulina Verbinenn Pruste
tlao ,Emesto da,Silva 'Ie> de Ela, �raSi�elira, soltai�81, o-

. M�rvBl Reck da Sil\ll8l: . perárra, natural de Lui�
EditaI 11.870 de 20.03.1981 Alves, neste Estado-, domi-
Galdino. Pianezzer �. ciliada 'e residEmilie na Rua
Maria S�hnei4er M.�-Ubelina 'da Silva n/ci-

Eire, brasileiro, solteiro, dade, filhlàJ de Vitor 'Borba
lavrador, oatural de Jara- e de Hildigart Ignez Trier
gU�,_do Sul, dOl1licmado e weller Borba.

.

iresldenit:e �m
.
São João, Edital 11·876 de 24.03.1981

.

n�e, distrito, filho de Vito C6pia relclebida do Cartó
Pranezzer e de Mar:ila! Cam- rio de União da Vitórla,
pregher Pianezzer. EI,a" Paraná.
b��iJ'e'ira"solilieira, comer- Jarra Seidef e

': clárla, 'natural die Jaraguá Estefânia Caznok
do Sul, domiciliada 'e fIesi'; �I�, brásile�ro, solteiro,
�en�e e;m Santa LUZ�81, nes- ,técnico ,em contabiUdiaide
e dlst�i;to, filha. de Manoel . natural die t:lio p:as Antas;
�chneld'er e de Helena Ma- ,neste Estado, domiciliado
r�a.Zoz Schneider., e l'1esidente nesta cidade'

ijdital 11 :a71 de 20.03.1981 filho de Emilio Seidel te d�
LaerclllOi Mateus Zeh e, Liderly KöhLer Seidel. Ela,

&n'8 Machado bli8lSileira, sol1JEIlira, profes-
i .

Ele, �r�sneiro, solteiro, ,sora, naturtafdie União da

, �strJárlo, natural de São Vitór:ia-Paraná, domicilia
'�It�. do' SlII, domiciJiiado da e "esidente lern União

,

�. residente em São .Bento da Vitória, Paraná, fUha d�
dO S�I, neste Estado, filho Estephano· Caznok '9/ de
'e Milton Zeh Ie diei' Cecilia daJtharinlä Oazno'k

E 'Para que. chegue
.

ao conhecimento de' todos
malnd�i passar' o presente' Edital, que será publicad�
pe a Imprensa ,e em cartório, onde será afixado du-
rahte 15 di,as.· .'

- Se alguém souber de algum impedImento acuse-
:2. para os .fins legais. - 'A OFICIAL. "

,

'

1819 - ,1981 '

','CORREIO 1;>0 POVO" - 63 ANOS.'
QUALIDADE SUPER10R PA�A ,QUEM EXIGE

,O MELHOR.
'

d
Estamos trabalhando há 63 18100$. "procuran

() levàr adiante o ideal e a obta dos ql,Je nos
'Precederam. "

"
\

•

,I
'

, Sr. assinante, renove a sua e.ssinátura. Ela
" �er�; importante a oontinuidade da circulação d'o

': ;"" 'Ilals �ntigo semanário de Santa Ca1'a,ril)a.-

SEMANA DE 28/3 A 3 DE ABRIL DE 1981

,. '

Marquardt Indústria
I

de Malhas S.�.
/CGCMF N.o 84.430.107/0001-60

\ .'

_EDIT�L DE ÇONVOCAÇAO
Assembléia Geral'Ordinária'

SãO' convilÇlados os senhcres acloníetäs desta so
ciedade a se' reunlrem em Assembléia Geral Or-'
dlnärla a realizar-se no dia 27 de abril de 1981
às 15 (quinze) horae, em sua sede sockll à rua

Walter Marquardt n. 1120'em Jaragu. do Sul-SC,
para deliberarem sobre a seguinte:

I ORDEM DO DIA
1 . Apl1eoiação, discussão e aproyação do Rela

tório da Diretoria e das DemonStr.ações Fi-
\

nancelras com parecer dos a�ditores inde-
pendentes;'

,
.

2. Detlberár sobre a deStinação do lucro líqul
do do exerolcío e a distribuição de dividen-
dos; \ _

3.
, Aprovação da cgrreção dJl expressão mone

i1:ária do Capital Social, com a consequente
alteração estatutária, em seu art. 5.°; .

4. Indicação dos Jornais onde deverão ser feitas
as publicações ordenadas peJa Lei 6.404/76;

5. Outros assuntos de Inlteresse1da,sociedade. '

-AVISO - '

-,

Acham-se à dlsposlçAo dos Senhores Acionistas'
na �e, da -Sociedade os documentes a que se
refel'le o art. 133 da Lei 6.404 die 15. 12: 76.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de março de 1981

PEDRO DONINI
Diretor Pl1esldente

"

Renascendo
das Cínzas

A segurança da ."'8 compra ou da sua ven- •

da, uma garantIa segura d. Inveátl..,ento.
'.

Se vqc6 quer comprar ou vendér um Im6-
vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO LTDA.

Empreendimenlos I.mobiliários ,

MarcaHo Lida.'
Av. M�1. Deodoro, 1;179 - fone: 72-0166

JARAGUA DO SUL - SC

. "Bigu.açu-SC - ílmo, S:
EugênlQ
Ficamos deveras p.reo

cupadoos com o "S.O.S."
do hosso querido "Correio
do Povo", pols já nos sen

timos membro dessa gran
de. famma. Vão nestas li
nhas' � 'nossa inteira soli,..
dariedmJe a todos que ne

Ie tl'ia:balham, esperando
seja encontrada a solução
para �ão angustiante pro- .

blema.
'

Temos certeza que a

bOlaI gente desse municr- ,

pio, onde o "Corr1eio do
Povo" existe hã rnals de
60 anos, fazendo parte do

patrimônio da,Cidade, pro
curarão eFlcon'trar a solu
ção certa, nesta hera rn-
certa.

.

'� o que desejamos. de
todo o coração, .

1- dosl/amigos Egrdio, e
Alarde" •

N.R.: Muito agradeci
dos estamos ao Egrdio e à
Alarde. São os "de Amo
rim" de Biguarçu, neste
Estado. Para a Alarde,
emt>ora hão eSCl'1ellfa dia
,riamente, mas quando per
guntada Alarde de que, ela
,não responde Alargle Salrdá
de Ainorim. Ela �onde,
t"aduzindo o seu grande a
mor pelo 'Egrdio: ela diz
que é ALArDE SARdA dO
AMORIM.
Egrdio hoje está no go",:

zo de merecida aposenta-
.

doria, ele que j,ª,' foi tudo
.

nai vida e ainda guarda a

sua col)ld!ição die rotariano' "

'do RC- FJorianópolis-Estrei-

to, éomo seu fund:ador.
Alarde é a poetisa e a

escritora que todos os

nossos ·Ieltores eStão ar.

costumados a ler os seus

escrito,s 191m nosso sema

nário. Já entrado ém al
guns IBiflOS; ela continua fir"
'me no trato 'd'tfsuas,ativi
dades intelectuais, 'festeja-:
da nos meios literários da

Capital, com seu nome

inscrito no livro, que regis
tra os escritores catari- ,

nensaS nos vários setores
literários do Estado.
Partincto die quem parte,

ra carta que ora acusar;nos
.é mais um bálsamo n/estes
momemos 'de fncerteza,
oomo bem acentuam os

Amigos que já amealha:'
ram tantas le�pàriêncías, e,

, por isso, temos a oerteza
do renascimento das cin
zas, para legar áo municí

,!pio, à mlc_rorregião, ao Es
tado Ia ao Pars' mais al

guns anos, 'contando a his
tória deste pedaço abe>n�

,çoiard!6 d() Brasil ..
.

J\.iIuito obrigadol

Juizo � Direito da Comarca' <Ie Jaraguá do Sul .

(
EDITAL DE CITAÇAO- (LEILAO)

O Doutor Hamilton Plinio Alves, Juiz de Direito da
Comarca de Jaràguá do Sul, Estado de Santa. Ca-
tarina, na forma .da Lei, etc... .

FAZ SABER (em resUmo artl. 687 do CPC) o
seguinte: V,enda em 1.° leilão: Dia 07.-04.81, às

,

10 horas. Vianda em 2.°· leilão: dia 23.04.81, às
1() horas 'Por quem mais dêr e'máíõf lance o'fére
oer. LO'cal: Edifício do Forum desta Comarca.
Execução n,,0-7.679. Exaquenille: Besc Financeira
S.A., Cred., Finiainc. Ie Investimento. E>eecutado:
WALTER RUOFF •.B,ens a serem leiloados: 1.°) Um
televisor, marca GE, de 19 pol'e!gadas, riiodelo
preto Ie, branco, usado, avaliado em Cr$ 6.500;00.
2.°) Uma . geladeira doméstica, maroa Consul, ta
manho normal, de cor yermelha, usada, avaliada
em Cr$ 5. 5ÓO,00; 3.°) Um fogão a gás, marca

Dako, de 4- bO�a&, de cor vermelho Ie, branco, usa
do, com instalaç:ão, avaliado em Cr$ 5.000,00'

, . .

'

4.°) Um conjunto estofado, composto die, uni so-
fá grande e duas poltr.Q!!as pequenas, revestido
de nrapa em cor azuLe amarelai, usado, &.valiado·
em Cr$ 8.000,00. Valor. total da avaliação: Cr$ _

25.000,00. Nos autos não consta qualquer ônus
ou recurso pen'dente. Dadó e passado nesta ci
dade de· J�raguá do Sul, eos 22 dias de d�>9rn-
',bro de 1980,. Eu" Adolpho Ma,hfud, Escrivão, o .

subscrevi.. ..

.
.

.

.

HAMILTON PLINIO ALVES
Jul.z de Di,reito

,

'. Estado de Santa 08Jtarina

-

.

Gri
Câmara de Vereadores de Jguá do Sul

,"
I' , RESOLUÇAO N.O 01,(81

Modifica o ArtigQ 89 da
.

Resolução N.o 04/76,
de 22 de novembro � 1976. :'

'.1 A, Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Jaraguá' do Sul,
n? uso e e�ercrcib de suas atribuições legais, taz saber, que o plenário ,apro-
vou, e 'ela promulga a seguinte:, ,

I

RESOLuÇÃO: '

Arrt. 1.0 - O
. artigo 89 da Resolução N.o '04/76, dei 22 de novem-

bro d� 1976, passa a vigorar ,com à seguinte redação:'
,

( . .

, (,

".hort. 89 - À hora d'o infcio da reunião 0_!1 �j,a, às 17 � (d�es
sErte) horas, os mernbrQ'S dia Mesa e os Vereadores ocuparão os

respec:tlivos lugares".
Art_ 2.°:-. �st� Resolução entrará em vigor, na data de s�.a publicação, revo-
gadas . iBlS' disposições em oontrário., '

'

S_ala das' SessÕes, �3 de março die 1981.

José Alberto iKlitZke
Pl'1esidenlte

\

Adolar Klllzlké
1'.0 Secretário.

EugêniO Gascho
Vice-Presidente

Manoél Milbtatz
-

2.0' Sec�1J�rio

-I!XPI!DII!NTE�"

Fundado em 10 de maio de.1919
CGCMF N.O 84.436.591/0001�

Diretor:

Eugênio Victor Schmackel

CoIaboIadOrW:

FlAvio José Brugnago, Yvonne Alice SchinlSckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Jllnlor, Rudolf' 'Hlrsc�
feld, José Castilho Pinto, Dr. Joaê Albe� Barbosa.

'.Reda� AdmI........... PubnCldàde: ,

Av. Mal. Deod. da Fonseca, 130 - fone (0473) 72-0091 - C.P. 1.9
r

.

' .

89250 - Jaragu4 do Sul - ·SC.
'

CompoeIÇIo, Impreealo � clrcuÍa9lo:
Sociedade GrAfica Avenida Uda. - Jaragu4 do Sul - SC.

Assinatura anual: Jaragu4 do Sul e regllo ••• Cr$ . "800,00
Assinatura Semestral ••••••••••••••'........ Cr$ 450,OÓ·.
Outras cidades •••••

'

••••••••••
'

•••••• '.' • .'•• -9r$'1.000,00
Exemplar avulso ....... ::.:.............. orS 15,00

I
NCrmero atrasado· ••••••• � • • • • • • .. • .. • • • • •• crS . 20,00

E'" ,(omal nIo .. reeponubIIIza por artigo. ....naéIoe • nem

devolve 0rIgInIIe. I •

.

Viação·· Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, I!XCURS61!S.

A "Canarinho" preocupa-ae- com a 8ua 10-
comoçAo, colacando à disposlçAo modernfssl

,

:mos ônibus, com pessO'J11 especializado; possI
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e 8eg�ra.

. . �
,

.

PrQgràme beml Programe CANARINHO - 'o :

transporte carinhoso.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

IMOBILIÁRIA

SANTA ,MARIALtQ8 •1M16j."J//- Compra: - Venda e Adm1DlStraçlo de 'Imóveis

Craol N.O 41'W

COMPRAMOS
Melhor preço
'VENDEMOS

, Qualidade
ADMINISTRAMOS

Confiança'
ALUGAMOS
iran(luilldade

CQNSULTE-NOS, TEMOS VAfllOS ,IMóVEIS.' . �

Rua Waldemlro Mazurechen, 42 - Fones 72-1342- e .

.72-1101 • JARAGUA DO SUL -'STA. CATARINA'
,

----------------�---
I • I

I !! Nós colocamos mais' I
I. cor em sua Emp'resa,:
I cz Par� isto estamos I
I =-= eqUIpados

.

,

•

I
.

! � com um moderno !

: cz departamento de, arte. I
I' ca

F t I·
.

M
' . 'd' J

I.!::! ,o o ItO 'e, aqu,lnas, e i
1---

'

.' I
IlS ,Impre,ssá� ",OF:F,S,E T J
I .

,. r
______N _

Premoldados de CODcrelo' Ltda.
Maior seg,ur..ça na cObertura da_ .....

-' .

...

Fone: 72-0819
\. Defronte � Casa Comerciai de Wa:lélemar Rau'

,..._'
Bellna II LDO • verde primavera-mel •• .' ",'. : .. 1-979
Corcel II GT - b.,g8 tripolii, i. • • • • •• 1978

Corcel GT '!' branco e preto 1976
Opala Comodoro - bljMCÓ •••• :............ 1979
,ChJVJb Hatch - dourado palha ...... � .••. � 1980
� L - bege ••••••••••• '•••••••••••... 1978 J'
,Pàs8at LI - ::,branco • � ••• e'e ••••• ., ••

1

••••••�.' •• 1979'
'/!II� i.: - b.,... ••••••• 1•••••.. ,

•••••• � ••• 1978
Brasßle -. bege '

••• e"� • • • • • • • • •• 1.979
Brasrlla - amarela • I•••.•• ,

•••••••••••••••• " .' 1979'
Jeep 06 cll. - azul ••••••••• ". • 975
Moto Honda OB 200,: ... <•. :: • �? :1�7,6,

�
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brasileiros' está nas mãos de 5% da pelos altos custos. -------.....;;._--�-----;::::::::
população e os outros Hoje bastariam 350 re-

'
.. �

'50% dlai renda estãc nas médios básicos para aten-
mãos dos restanes 95% der 90% da população. No ,

da população. entanto vendem-se
-

35 mil
-Apesar do 'esforço ofi- tipos de. remédios no Bra-

eial, questiona-se o modo ,sil.
.

como os recursos são gas- :As veres o (no) remédio
tos. Em 1978 havia no Bra- '1em nomes diiferentes e
sil 90 mil médicos e so- medicamentos proibidos
mente 18 mil enfermeiros em outros paísee são ven-
e 45 ro,il auxiliares .de en- didos aqui.
fermagem. . Enquanto . no

Rio de' Janerro há um mé
dico para cada BOO peso,
soas, no Maranhão a rela

ção é de 1 médico para
20�mil pessoas.

I

Quase, a metade dos
municftpios braellelros não
tem serviços médicos nem

dispõe de leitos de hos
pitais. Ni8J questão, de re
médio a causa é alnda
mais gravé" 'pois são fabri
cados pelas multinaciona
is e que impossibiiitam o

acesso ao povo em geral.

I

Saúde, para todos os
Saúde para 'todos :é o te da sltuação da saúde

. ltema da Campanha da .do nosso povo.
ratemldade deste ano Quanto a saúde do povo

proposto pela CNBB. Há brasileiro podemos desta-
18 anos a Igreja no Braell car:
vem destacando os maio- ,....:. Desde 1960 vem pio-
res problemas sociais pa- •

"

rando o' nível de vida é Clia
ra ccnsclentlzar as comu- saúde. do povo brasl lei ro.
nldades, pana que se to- - Uns 40 milhões de
mem consciência das di- haottantes não têm aces-
versas situac;ões reinantes sos aos serviços médicos
no campo sccla! e que ne- hospitalares.'
cessttam de solução. -:- A maioria da, popu-
Neste ano com o lema lação ainda é vítlma de

Saúde pana todos, a Ig reja, uma série de dlo.enÇl8JS con-
deseja que cada um ocu-

'

dletonadas pela 'pobreza,
pe seu espaço na vida pa- . desnutrição e fome.
ra ser mais irmão' do do- _;_ 8 mUhões de brasl-
ente, para que todos pos- leiros tem esqulstosomo-
samos formar uma comu- se.

. nldade consciente. No iex
to base dia CNBB soßre
esta campanha da' Frater
nidade podemos destacar

. com mals rigor cientrfico
a relalidade'bràsileiradian-

- 5 milhões são afeta
dos pela doença das cha- .

gas.
.
_;_ Cada ;81no �parecem

cem mil casos flOVOS de

tuberculose .

- Existem no País 150
mil pessoas afetadas pela
lepra.
- 10 milhões são aco

metidos por doenças men
tais, na maiorila crianças.
- De cada 5 crianças

concebidas, 2 são vítima
dê aborto, subindo cada
ano :para 2 milhões o nú
mero de abortos 'no Brasil.

Aconteéem anual
mente dois milhões de a

cidentes de trabalho, sem

contar os não regist'rados.
- Estes são alguns dos

dados e que fazem' parte
lCIa CF-81 uma motivação
de conscientização do po-.
vo. O motivo desta friste
situação do 'povo é a má

.

distribuição da rénda na- ,

cionaI e questões sócio
polftlco-econômlca.:
50% da renda nacional

'A Cam:panllls da Frater
nidade deste ano visa va

lorizar a .vida que é o

maior' dom de Deus ao\
homem e. consclentízar o

.

povo sobre o dlrelto que
tem a' saúde. e o dever
de lutar por .ela.

Toda 'pessoa consciente
não pode ficar Insensível
diante das estatísticas e

do apelo da Igreja nesta
Campanha'da Fraternida�
de, (Pie. Natalfcio José

, Weschentelder).

ELETRom.ToRE5 IUEG 5.R.· "A.ELATÓRIO DA ADMINistRAÇÃO", /

I Rua Venäncio da Sihra Porto, 399 - Cx. Postal 0-20
Fone: 104731 72-0622 IPABXt � T�x 10474'177 .

'

CGC N!' 84.429.!i95/0001·11 -e- Companhia de tapicaI Aberto
89.250 - .J1llagU6 do Sul - SC - Brasil

•

SENtJORes ACIONISTAS:

Atendendo disposições legäs e estatutárfes. tSlnOS a.sa!fsfeçãO de li(!'iftentar e Ifubme.
ter à apreciação OOS Senhores Acionistas. o Balanço G'eral e demais cIemCIRÍitraç6e financeires, referentes ao exerclcio social encetTado·eI'Il 31 de da2embrO de 1980, acomjllllhadO dop_ dos
AuditOl'8S Independéntes. e nesta oportunidade�nosãptesentar informações sobre nes-
sas atividades, .

r, PRoDUÇÃOEVENDAS 5, SUBSIDIÁRIAS
11 - WEGiAseA INDUSTRIAL l'TDA .• Iocaizada em ltapeceriç,I di! Serre • SP.

�-=;:UA5eA:s=nw���� .....··comoqul.•GI"�'IMICIficou .......

21 - MG ACtoNAMENTOS·S.A.
Contakto atuamente com o capital social de c..s 190.000.000;00. e consritládI em 02.12.80 •• referiU ttJbIididria tem como
� bésk:os, os seguk1tes produIos • terViças:

.

ai - MiquNs. equipamentos. aisNmas integr.tos eI6tricos. "".mec:6Ncos.� para. fIM.........
b) - �. engenharia de� e,de sistemas 'imegr8doS.

31 .- WEG MAQUINAS S.A.
Conatituida com capital sociIII de Crs 2G5.000.ooo.oo. teve o seu capil. soc:iII amentado pita Cr$ 25.9.000.000.00. ,..
diante subscriç:io de eç6es pelo PAOCAPE. '.
A-.nsa esti em fase de "_'I�. JdV8I..... cancIuaIodo....., ti. instIIIIçIo do� ac6 o pró.momia.
�. ao mesmo tempo em que se desenvotvem� os produtos na noua�
Aempresapodudrã� decorrente contfnUa...de COfJWltII ....... e�� lattemacbal. com .....
elo .t 710 mm.

•

Naproduçlo. vendas regisnma. d'n�o fIsic:o de 18% em nümero de unidades de motOfeS e&étriéos e 31% deCVs"em'"
ç.Io ao ano antaior .. o que demonstra • aceilaçio de nossos produtos no mercado tnllW'f"? e no eXlemo. onde upor\:M1o$ paramais deo
40 ....... Nesse u.ckio. tIfI'lfJfH8 consoidou sua linha de motores de conen1e cominua e atternadores lmonotnicos e ttifã.sicos).
-*'gindo niveI de 100% de'bacionail.�_ '.

.

�s. ainda, ....._.de f'I'IOUJrII$ a proVit de ex"'•• motores eilt duas velocidades.
.

.

� campo de sistemallnduStriaisdesenvotvemdl.lançamosnomercadoconversoresl�fásicot:.trifisicosl e�tos.

AIdiW LuidIrs
'!. '.

--
Cffn� 11.... ·17g;,Q4.

:::e-.':..Sofvo
, CPf n.- 008 287 949·.,

._
a..w....... 1 .....
QIF n.- 008.168�

2, IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS .

:.��::-"� twnpIiou � ãrea construlda em �.300 m2, con,� atualmente o .... Parque Filbril fO"'cen:& de:
AMIn &10.� OI inwsMIentos em miIquiMs e equipamerMos e ow.�téc:nicas.� se� lq;riO continuo........... de cmp., mãquiriI de...-.;to de tios de c:obn! e reda de coonIenadIs�. '-'-'-rt...

3, PES$OAl - TREINAII!IENTO E BENEFIcIOS
=-'"':o�'de yalorizaç:lo do homem. a empraa vem dando espec:W at'ançio aos tecUrSOS 1Unanos. o que demonstram os da--

4! - WEG FlORESTAl E AGRO-pASTOIaL LTDA.
Com um capital social de Crs 15.000.000.00. dos quais. nossaempresa panicipa com 99%, foi� em 01.0..80 •
.... subsidiaria. com d� de dar ,contlnuidàde aos projetos de impI8nt8içIo.1'I\IftUt8nÇio dos� ........

6, TECNOLOGIA
A� da l!fT1JdU vem dIndo especW.-,çio ao .....oI.i_ ... tecnOI6gico.� deua pNmis:IainalgLllOU no lnO
findo o CentTo Tecnotógico WEG, que • o wandIt coordInedor di PftIII'ßOçIo de toda teenI;II:Jgia das empresas WEG. eonstirl*1do...
num iT.dador de id6ies. çonc:eitOI. f{:mu.s e mttodos ti ajudendo-nos a lOf!18'� o ,nosso desen� incl.IstrieI, através
• exuaçio;� e fixac;:lo de lecnobgia.

,

., - T""""_'_
Invtddo o '!K"'t8n1e de Cri 11.077.19f • .t?Qem� de ...... beneficiando 905 coIabcndotes. _avts de pro

�o::.=qtJe-� a todIaI_e:sc::a&s• ...,......,..,....,.,·.. oQaat. FormaçIo de a.tia que ctJftSta

bl - ........,. Socw.
A AaistIncia Medico1DentIM absorveu O montant. de Crs 23.685.653.00.

cl-�
AAuociaçio�."!if:&tai�comornontanledeCrs 2.300.OOClOO.intair.......apicadoem ... sededes·portiv•• AlCllt8livae�.

__

�-�
.

A,** dlljInfttI1980.�an'os seMÇos de relerlório, servindo-se atualment. cerca de 3.000rehiiçõMcNrias. comcensi-............. nos pNÇCJS aos CXJIIboNdoNs. '

,
.

4, RESULTADOS
Em'-a, dlldearraotJldmo. o�c0m6b1liquidoda..,..".saescav.em Crs 1.177.459.862.00.1endo--. geradoum r.:ro.quIdo • ..,.,. o Impoeto de ,...·de Cri 418.037.254,00. o ..... corresponde a:

- 15'KodoQpiul.......... :n.li8Q-.
- 199%doClllJlUli1tegrllialdo,tm3\�OT.8Ó

7, PLANO DE EXPANSÃO 1981/82
A nossa ernpIW:U expanclr-se�•• KOi e mant.. MIa ef'ir::IdI-. Krdando nafleCeSsidede que o Peis tMIdit nBd.. um ..,..� de cresdmenlo.
Isso tez COfTI �. empresa êIeboraue um P810 de EXpansio. prevendo InIi'8l1imentos Ni orGIm.1Im biIhio. trauntoI .,... de
cnileiros� obilnio - 1981182. o CJ.I8:""'" run a.nento flsico de� Ni ordIm da 30% em 1981 e pNVisIoWdll de

�!:;.!9��0 de-. 1.J00 empnIgOS. só em 1981. conIidIqndo lItnbem os 8ITlfJN9OS que...o ..
hrte dós NCWSOS .to.aIocados junto·ao�.

PALAVRAS FINAIS
FinIInwwe. ........ eldema' os nGUOIí�801,..,... diente&. 6tgIos.Gow.mo. "-It BIncãrie Nac:irIMI e Adcristae
peÄI� em nós depositada. que"'" ao.sforOo e wtIor clt todos OS ..... c:oIêcnctIoNs. conatbI*am parti que�
81i9' os .........so. que ora apresentamos.

�

....a-do $cA (SC)•• di. março '" 1981.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
_JoIo ..",
-
CPF n.. 009 966 119·91

w.n..1Icado V....
-
ÇIIF .... DOt" 30-91

"---
ao- .. ()poIoç6os
a. n� 009 954 969__

-""""'
_ ..-
CPF n� 009 965 259-00

RoÍw-
=.�-::-s:,.io

j r.to.cyT Aogirio SenI • • ..

ao-na","
CPF n� 019 552 331·)4
--
._CIo_

CPF_n� 004 36S"'7
._T_
-...,....,...
ÇPf n.- 01. 5156 321-87

.,

--
CPF n� 009 954 959·04

Eug6riIo Jos6 di SIva
CPF n.. 009 952 669·72
.- .........
CPF n� 005 305 307·91',

M.co.�1IuechIIr
CPF n� 003 788 389-00

Antorio c.tos K(II'dc ...
a,: n� 000 203 201·5'
......_
CPF n� 003 221 569-00t

---
.CPF ..• 005 721 801-88

DIRETORI"
Eggon JDID dII SIwI
--
..CfIF n� 009 955 '179·!'

=.."t.=... .........._
CPF n.. 005 721 809·"

BALANÇO PATRIMONIAl ENCERRADO EM.31_DEZEMBRO DE 1980 ------------------..---.
P'''SSIVO"TIVO

",....,
( '.!!7�107.781.

271.880,840
-'231
"'_,138
.,2._,_
2&5.498.527
89.1173.387
44.739.87.
69.187.526
100.142.900
4.177.812
81.991.12t
15.5110.600
28,884,483

11.373.889

�
190.300.792

5.073.506

1.792.882.069

, .177.459.812

580,240.000

5IO.2!1O.000'
188.882.188

�
430.537.676-

�
1i3.ii4.6õã \
51.787.535

.

1.952.287

728.1W9.974

�
�
210.090.0Qe

�
274.039.931

•

161.61ã.1õõ
112.621.831

1.318.00t2.109

�
�

.

161.318.612
4.283.2"
772.304

145.561.410
�

51.286.996
12.1&4.218
1&.905AII8
3f,439,194
31.416.800
2.735.043
19.013.301
11.189.00b
10.021.997

�
�
!L!!!:!!!

331.068
�
�(
.365.508.337

7.141.293
tl07.720.831'
(11.171.8391
1.766.250

22.387.512
, 1.884.723
10.675.806
30.781.256

31..,'.
1.982.113.386

85.862.853
15.142

85.847.711

1.0Í9.979.699
1.101.396.826

31.830.820
1206.729.2781
(34.494.7051
12.810.161
12.123.663
1.070.480

33.0I7.92Q
30.781.2&6
111.103.898
�
831.657.993
89.i4õ.õ77
143.113.883
291.514.707
53.140.096

254.049.230

�

9.136.872

--s.i76.i4i
24.108.875

2•.�.875

�EIItrotw�
--
-.-

, T�AL ClRCUI.AIffE E IIEALtZAVEL LONGO PRAZO

PERMANENTE.

CIIIC\IlAIITI!
__,,;;;.
---.__
_.-
--
1n.-co ........pIgIt'

�'=-
................. ._.
�......
_ ..-
-
._-

=-....:.:;.u:=:.-_.....�
� .�Lodo.
EXIGIVEL A LONGO PRAZO

-...--
'

_"_.__,
_ ..__

TOTAL
,

�AlIU_ úOUIDO
c:APIT....

CIIDiUIaJbacriIoe�
RESEINAS DE. CAPITAL

RUERVASDE LUCROS
,

� reserwa da Iba'a&
�nIo�

TOTAl DOPMSIVQ
.

121224.306
9.247.939
3.33ot.830

2.008.920.241
963.421.880

94.252.931
29.607.604

10,000
41.947.768
.4.163.832
18.083.827

852.825.871
1.228.318.701
1375.492.8361

18.342.878

C_TE
. OIIPOÍaeIUDADES
--

.

__.-
C.DITOS

CNdItos. ,..... di cientes
V....... c::aNraIIdIt.�
t-I "ßIIIoa ...............
1-1 _

==:.::=w ..

�.�
--

�.-=---
� .. ......,_

ESTOOUn

--
.

� ....�

=o:::.
.._ ..-

9.505.636
2.414.7"

1ãiii1.iãi
53mõ.'i2i
�
ze.Z!I6.915

3O;1i1.2oo
916.985

12.931.971

447.3õ2.i9i
i44.7ii8.iõ7

. '197.484.1qtJ
.,�

4.042.654

12.606.267
13.087.272.

1 ..316.042.109

INVEsn14ENTOS
�em�
�ern�
�porincer1tivosr.c.il
......_
--

IMOBILIZADO
V."corrigido
I�I Provis6es pani�

DIFERIDO

== :!;,...:.."'!"':_ ...
ltc:Nlo.tecnoI6gic:o
1-) Ptovisões parII�

TOTAL DO ATIVO

41-7.562.712
6i:iiõ.142
65.729.515
208.153.927
35.732.858
43.31i.270

8.163.307

�
3.108.042

4.3ii.1ã5
11.9iõ.iãõ
�

4.294.131

17.321.974
15:278.7321

2.970."1.921
VAlOIlES E__

TIMose..,.....�
�""� ....

DE"''''''Do IEXEIICICIO SlGWNTE
IlUUZAva A LOtIÍao PIIAZO
CUDITOS

.2.970.341.921
.

36.415.600

�
112.521.831

DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERClclO EIliCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980 DI;MONSTRAÇÃ� oOS RESULTADOS ACUMULADOS

ENCERRADÄ EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980
.

.

�SAlDO'NO INicIO DO ••IReleta �
112.521.831
i1"i.'õi7Ts4

3.'17.746.
3.1p.7�

1112.521.8311

..!!!l!!!!!!!!!
�
81.8'4.564
i"5"iT13.8si
�
5.379.ii5
181.81 •.5641
4:õiõ.72i
58.714.836

�
156.493.124

�I
7.ii5.i9i

311"""1810
3.779.742.541
3.740.483.130

10.115.828
28.493.585

1581.674.2251
15.8'11:785

511.802.440

3.192.008.316
12.082.384.31.)
'.129.684.000
(505.431.518,
229.443,922
167.310.820
42..956.758
132.836.678

31/J!n11980
1.5_".745

1.481.283.358
2.852.021

48.981.386

1224.591'.092)
.

25.343.761
�
1.314.305.853
tI48.484.31SI
485.821.338

(202.722.4301
94.ii71.766
11.222.342
27.083.907
50.885.263

31�1980 31/;.n11980.
Honor*ios dos� 15.580.500
�e� �

RESUlTADO OE EQUIVALtNCIA PATRIMONIAL 333.822
OUI'US RECEITAS OPERACIONAIS 3 ..229.814
LUCROOPEMCIONAL 627.811.118
MCEITAS NÃOOPE�CIONA" 124.32p.731
DESPESAS NAG OPERACtONAIS Ig7.6.81.87�1
SALDO DA CORREÇAo MONETÁRIA 125.733.5631
RESULTADO ANTES DO I�O DE RENDA 628.716.415
PROVISÃO PARA IMPOsTo DE RENDA 1195.098.6611

�::';CI�:�:=E��==:RADORES ��::::�:::I
lucro lql6, por açio �

SALDO
RECEITA IIIWTA

_..-

:=:c..-r......
DEDUÇGu

.,.,.._ . ......_
.-

MCI!ITA LlaUIDA
I CUSTOS DAIIV1!_ E__
LUCIIO lIIIU10

_....OHIIACIONA"
.,.,._ ....--

f-;'��.
.,.,.__.-

11.169.000
-..llZ!:!1I
14.267.2231

LUCRO DO EXERctcm
REVERSÃO DE RESERVAS

Reserv. 1*11�-=---
DESTINAçOES APROVADAS OURANTE EXERClctq

Reserv. MgaI I .

Reserv. para invesrimentos
'"'-

SAlDO It DISPOSIÇÃO DA AGO

DESTINAÇOES PROPOSTAS It AGO
........-
Als.-va 5*8 plano 1nvesâmen10 .

...........

0Mdend0 por açio do capital social

SALDÔ Np FIM DO EXER.CICIO

258.831.685

1.008.583

18.261.6871

116.�2.925)
234:975.656
172.892.797)
'111.169.0001 •

�
__2_.'6_

. 112.521.831

�
1421.155.0001
2õ.9õüiõ2
300.110.238

'OO.'42fOO
.

�

, DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E DAS APLICAÇÕES DE REClJR$ÓS.
EM 31 DE DEZEMBRO DI; 1980

/ 31/da/1980 31Jjan11980

NOTA$ EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÁS DEMON$,TRAÇÖESCONTÁBEIS EM 31 DEJJEZEMB,RO DE 1980.

I - APRESENTACAO DAS DEMONSTRACÕES CONTA.EIS
,

::.�.::.�=.=.���1f'..::s_��o:�;ê:'no,,� - das sodedadespor ações. modfk:a;lões introduz;.

· - ���=�bels iMJOlados, destacam·.. :

'

al Ativoa. Paaiwos Cin::lMntft

bl�...r-=:.� u..,.. an prazo supericw a 360 tias aio� eomo a lon$O prazo.
A� pani davedores� foi consdtuida nos lmites.,..,,-,iddos"'� dptnpoao.... , sencJo�sufldente.,..1'8 cobrir eWntuaia perdas que possan oconw na reaiz-açIo dos'cricItos a�.

cl EauJquas •

o.� estIO avaiIiados � CUSIO médio de aquisiçio ·ou de tabric8Çio. o � i in...., ao valor de mercado.
dl� �

. ",�.�ao.....,""banificaç6fs�noCllPitllldas"......." 30.06.78••�.COI'NÇIo
�em��aIo, ainda..... peIomtlDdo deequiw��. \ ..1� demonstriIdcM ao custo de comora ou �tiucio. !Nil caftc:ao moriitdria.

.. .
.

A�.comput:'" sObre OS vsbeS conIgidos.P* m6todO ._ sendo absorvidIi no cur.to da PfoduçIo ......... no....-IQ.
fi ==--rrnoo:::.�com'O.JmlIeaQlilo ..�.....

.

� conI1ituIcIII no periodo em que os� Ucns do QII'8doI6 raz60 da 31)% mais O adicional dl5% .
.sobra o lucro .... excedlnt..

CrI 4�.� ....... sem öeducIo da oaraIa relativa ....'1noenIhtoI ftsIcIiI;.
.-

.

• - IMOBIUZADO
.

418.03).254
25.733.563
79.383.'72
(333.8221

24.215.591
2.423.269

- ,

�

, l��:�t:�:
41.629.300
4..267.223

2.462.224
1\8.076

'2'11.693.607

244.964
:72,001.529

__..., ......-
, =::...:r"0"_
�--.•

.....
'IOJAI. I

AI'UCAÇlo__
,_ ..-- ...................

.....

=-':0:::::'..._
.........._do_
_ _-
_ __ .............

=��P("'"
.....

._CAl'lTM.��,

. 'IOJAI.

V�DOÍ;M>rw.CIIaIWItl�
_DOaM.tIIÇO."�
--
1-1__
-CopIOII_.

2.761.482
8.890.075

�
561.1,10.584

�
�,
100.142.900
26.880.538
274.662.197

1'2.886.595
27.89O.1�2

442.2i2.3i2
116,831.444
5i1.'iiõ.5ãi

36.416.600
25.648.098

lS!:�;�::3
5.028.811

6,oqo
'i2i:i34.iii
66.005.119

�.

.CONTAS
84.928.622 x M.•2'.�

242.317.59a 30.381.702 212.005.891

�ã::�� 2:t:tlr, "'::==
8.887,322 4.a13,� 4,41:t,8&l1
1.720.878 ..

• 1.720.870
70.599.560 "Je. 70.699.680
2.617.90t ... 2.e17.901

�:��.� ..

::!::::::::(::::::::::::::::
�.� � "

MtN.iI. u..ns.o. , :_ ..
Vtliculc» -.,.··.·.· ·.·····,.··········
�.� � : L.: ..

.===:::::::::::.::::::::::::::.::�:.::::;::
SOMAS ........................................•••• i. ...... 1.228.31&708 3)15A92.835 . 8S2.ez&.871
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HA 30 ANOS
As atlvldades jornaHsticas eram levél!multo a sério. Uma nota relatlva a Chapecó era

mentida 'e isso motivo die um telegrama aos jor
da época: "Joinville 19. Não foi, conforme notio
seu jornal dia 18, .,Juiz de Direito' de' Ohapecõ
.desmentlu neta por mim vehlculada e. .slm ·Pre

I

Miranda Ramos. Reportagem remetlda pelos en
dos especlals da Agênda ·MeridtioAal· aquele mu
pio publicada .Dlârlo da Noite do RiQ e reproduz
hontem Jornal Joinville garante honestidade 'pr
slonal- desde velho confrade.e amigo. (a), Mim
Ruiz � Represen�ante Àg€ncia Nacional".

O Cél Chefe do ET.l5.a" Hugo Silva'
Presidente da Junta de Alistamento Militar de Ja
guá do Sul, assinavam Edital, para conhecimento
ínteressados, Idizendo entre outfos: '''1.0 _;_ Atlm
evitar que patricios nossos, por desconhecimento
causa ou inadvertência, venham cometer ri crime
insubmissão 'previsto em 'ei,' solicita vossa :pätri
ca, valiosa e tmprescíndlveí colaboração no sent
de avisar por todos os rÍ1'e'ios' possíveis, aos canse
tos nascidos no ano de 1932 'e que tenham falt
a inspeção leIe8aúde na época geral, que, os mas
devem comparecer ao Quartel do 13 B.C: ..:,_ Joi
Ie SC., para Inspeção na época comptemsnter:
- Os conscritos deverão ser 'embarcados por es·

J.A.M., de modo a chegarem ao destino, exatam
entre 20 die abril e 24 horas do dia 3 de maio,
só neste per:rodo funcionarão as Juntas de In
de Saúde; 4.0 ...:... O transporte será por conta do
1:ado e solicPta vos, selam observad'as; rigorosa
te, as prescrições consignadas nas letras' F
item IX do P.R.C.S.l1951". Como se vê, servir a
tria, nem sempre era fácil para os jovens de 'ent
tendo que percorrer grandIes dis1âncias e I(fesc
fortos para cumprir Ei lei Ie, escapar às garras da:

su�missão ao SerViço Militar.

\

HA 25 ANOS
-A época marcava o inrcio de um novo

riodo' ad'ministrativo, criando problemas aos que
xav:am (> governo 'pelos qUe 'o assúmlam. A1é a 'JÕ
'tiça era chamada a se manifestar; Por despacho
,dr:. Dalmo Bastos, Juiz de Dir�no Substituto em
xercicio nesta Comarca, foi mahdado entregar
respectivo comprador, Elisabeth R. Gressinger,
automôvel adquirido em concorrência pública e q
pelo magistrado anterior havia sido apreendido •

P,ref�itur.8I era cOndenad'a a pagar as 'custas dà
ção. Também em audiência da Justiça do Traba
nes1a Comarca' e Prefeitura foi condenada a pag
ao sr.. Henrique Wollinger a ir;tdienização legal, ,po
ter o mesmo sido,leI:espedid'o injustamente. Na sema
na em curso mais um operário requeria indenizaçã

· por despedida injusta. Dizia a impnensa: '''Como ê$
mos, os orientadores do sr. Prefeito Municipal
1ão enterrando o corpo... mas quem paga essas
levi'andades é o povo". Naquele 'tempo também já. se;;
apelava p�ra 181 sensibilid'ade ido povão.'. .

\ -

J. Andrade escrevia comehtando esporte.
Era a estréia auspiciosa do Clube. Atlético Baepend1
.no cam'peonail:o estadual, derrotando o Peri F.C. de'
· Mafrar p"elo ,escore de 3x1. Gols leI'e Chad�c9, Turrbio
e Cordeiro (penalti) e 'Elizardo :j:>,�la ordem. O' O{Iza
baependiano era constitufdQ de: Gaulke, Eduar
do e Octacmo; liaranto, Piaiera é Schwerdtner; Nut
zi (Guidb), Guid'o (Nutzi), Chadéco, Elizardo (Turíbio)
e Turrbio (Elizardo).

....--- Na nollte de 24;3 com a presença' de 150
sócios, o Baepondi realizava sua assembléia, 1endo
o presidente Eugênio Victor SChmõckel, por hora e

mei/a ,'apr�entado, circunstancial prestação de co�
tas. Elei10 o Conselho Deliberativo, por sua vez ele
gia a nova Diretoria, composta de: Murillo Barreto
de Azeveido, pres�d!elnte; Arnaldo Schulz, Vi'ce; ,.Ifredo Krause, Preso de Honra. Conselho Fiscal: João
Buda da Silva, lauro'Braga, José Narl'och," Frede
rico MoolI'er e Wigando Hasse.

... HA 10ANOS
P�la primeira vez. no Brasil, um ConselhO

Especial de Justiça, const.iturdo de oficiais da Aero
náutica,' nomead�s pelo Ministro daqüela Pasta, a

colheu por unanirriidald'e a acusação do Procurador
Militar Antônio Brandão Andrade, para conden:a,r à
pena de rnortle Theodomiro' Romero dos Santos!t) à
prisão perpétua Paulo Pontes dia Silva, matadores do
sargento Ida Aeronáutica Valder Xavier de Lima, crI
me ocorri�o 'em 27 de outubro de 1970.

I
-- O Governador Colombö Machado Salles

r:ecebia numerosa' comHiva de Jaragtlá do' Sul em,
seu gabinete Ide trabalho, t,endo i8J frente o Prefeito
Hans G;erhard Mayet, o Vice Eugênio Victor Sch!:TlÖ'"
ekel, representantes da,ACIJ, dq Lions, Rotary, SO"
ci'eda<;le Amigos d� �araguá, Corpo de Bombeiros, o

ex-deputado e Secretário de Estaido, Mário li8lVare5,
o deputado OctacrJio P9dro 'Ramos, elemelnlto�!?Er
presentativos da sociedade local, (:lo comércio (CDL)
indústria Ie ensino. Do t,ranscurso em ambi'ente cor
dilil, partiu convite,lpana a próxima Exposição IndU"
trial, a -25 de Julho de 1971, quando' da passagem
do 95.0 ano de fundação de Jaraguá Ido Sul.

...:__
.

O Minis1ro da Agrlcultuna do Paraguai oi
�i.@ia expedilente aOi G'overnador do Estado, sondan�
do a possibilidade de enviar 6, técnicos para um eS'

tágio junto lao Serviço de Extens.ão Rural.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Juizo de Direito da Comar.ca.de Jaraguá do SUl

, ,Poder Judlcl6c1o
"

." 1'.,0

Call16rio dós Feitos da FaQllda

EDITAL DE PRAÇA" ,

Venda:em 1.a'praça: dla 31 de março p.v., às 10h.

Venda em 2.8 praça: dia 22 de abriLp.v., às 10 horas.
Autos de. Execuçlo Fiscal n, 6.310, em que é Exequente
a Fazenda Nacional e'Executada TRIBRASIL LTOA. Exe

cução Fiscal n. 6.295, em que é Exequente BRDE. e Exe

cutadas:, rRIBRASIL L"FDA. CINO SCHMIDT, DARCI SCH

MiDT e ANNA, FONTAt.{A.. Autos de Execuçlo Fiscal n.

6.342, em que é EXequenté'� Fazenda Nacl'onal e Executa

da: TRIBRASIL,LTDA .. Execuçlo Fiscal n. 6.343, em que .

é Exequente a Fiaz�nda Estadual e Executada: ,TF.UB.RA$lt
'LTDA. Execuçlo Fiscal n. 6.385, em que", é Exequente a

Fazenda Nacional e Executada TRIBRASIL" LrOA. Execu

çlo Fiscal n. 8.346, em que é Exequente: A Fazenda Na

cional e Execu,a�: TRIBRASIL LTDA. Local: Editrcio do

Forum da Comarca de' Jaragué do Sul, sito à Av. Mal.

,Qeodoro da Fonseca, n. 247. BENS A SEREM PRACEA

DOS: 1.0),- UM TERRENO, situado nesta cldadé de Jara- ,

guä.. do Sul, à Rua n. 17, - Venâncio da Silva Porto, con
tendo a, lirea de 2. 716,00tn2, fazendo frente do lado fm-

.

par da Rua. Venâncio da Silva Porto, com 67,67m, travessia
dos fundos eom- 64,67m .0011'1 uma rua particular, extrema,.
do 1'elo lado direito com 42m, com a Rüa Lourenço Kanz

ler e, p�lo lado esquerdd" com 42m, com terras de Mar
catto S.A., registrado nesta Comarca sob n. 42.633, às fls.
233, do livro n. 3N, avaliado em Cr$ 4.074.000,00; 2.0) '
UM GALPÃO, construrdo de madeira e, coberto com telhas
de. eternit, piSO de barro, I,nacabado,' no mals completo a

bandono, edificado sobre o terreno descrito pelo item 1.0,
,avaliado em Cr$ 20.000,00; 3.0) - UM :GALPÃO, construr
do, plitte por paredes de alvenaria e parte superior Junto ao

, ,telllSdo':por madeira, coberto com telhas de eternit, piso de
'barro batido, Inacabado, no mals completo abaodonQ, �9ifi- ,:
cado sobre o terreno descrito 'pelo 'Item 1.0, avaliado em

Cr$ 50.. 000,00; 4.0) - l)M TERRENO URBANO, localizado
, à Rua Venâncio da Snva Porto, nesta cidade, contendo a'
área de 1. 620m2, fazendo frente com 33m, na Rua Venân
cio da Silva Pol'to, travessia dos fundos com ,48m" ero ',�r
ras de Gustavo Hagerdom, extremandö pelo _

lado direito
com 40m, em ditas de Gustavo liagerdom e, �Io_rlado es

querdo, também, .Gom, ,40m, 'com a Rua Lourenço 'Kanzler,
devidamente registrado no Cartório dli) fl<egi�trp",d,� Impve.is

, desta Comarca,�sob R. 23.515, às fls.,. 153 do livro 3�L,
, avaliado em, Cr$ 2.430.000,00; 5,,0) - UMA CONSTRUÇÃO'
INDUSTRIAL, em alvenaria, cob�rtura� em telhas �de bam),
parte assobrada; edificada sobre o terreno descrito

-

�Io
fitem 4.0, a qual encontra-se ba$,tante daniflcada"peJõ com-

'

pleto abandono, avaliada em Cr$ 100.000,00; TOTAL DA

AVALIAÇÃO: Cr$ 6.674.000,00; Fica ainda intimada por es

te edital la Sra. ANNA FONTANA, .Representante legal da '

�xe,���a ,-rr�!aslt�a .... çt, ,data s,",p,ra,. �Q �AA,ilntiroa- �,
ç�o não seja po�srvel pelo Sr. Oficial, de Justiça', Dado e

I passado nesta' cidade e Comarcl:l, de, Jaragu,á dO' Sul, aós
'I1Qve dias do mês de' março do ano de mil nove�entos e"
oitenta e um. 'Eu, Bruno Winterl 'Escrivlo o datilogra�te
subscrevI. ;' ,,:

� ,
,

'HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz, de Di'relto

� '.�" l ,..

'ii duízo de Direito da, C'amarea de Jaraguá do Sul
,

EDITAL DE CITAÇ:AO (LEILAO)
FAZ SABER (enfresurrib ál1. 687 do CPC)

o seguinte: V,endla em 1.0 leil.ão: Dia 02.04.81, às
'10 horas. Venda ,em 2.0 leiJão: dia' 13;04..81-,:�àS'
'-10 horas por quem mais der ,9 maior lance ,ofe

, recer. lOCAL: Edifício do.' Forum des,hfComarca.
'�J:XECUÇÃO';N.o 7'.643. EXEQUENTE:� Lirio Felipe. '

-

'EXECUTADO:"'TEREZINHA,YOGEl' EICHINGER. '

,BENS A 'SEREM tEltOADOS: for Um conjun�o vi- '.,

oratório p'ãra- 'f-azer 'tabos de 40crn de bocä por
': � 'I'he'tró- dê 'bómprimento, marca Menegom, equi'"
'''pãdO ,com- mötor'Kohlbach de 3 HP, 'iequ,ilpamento"
esse- bast�hte 'usad'o,- avaliado em Cr$ 47.820,00.

-�2,O), Uni' conjunto 'vibratório para fazer tubos de '

.�20�n'I �e b_Qc� p'Ol"'1"metro de comprimento, mar- '

ca Menegötti', equipado com mo,tor Kohlbach -de _

.3HP, 'ê'quipamerfto este bastanrte usado, ava'Hado'
-

em Cr'�r32.440;OÓ: 'V81lor total dia ávaJi�ção: Cr$·:1
80.260,'00. "NóS�atÍ:tôS" não 'consta

'

qU(llquer ônus
'

pendente. ....' _'

pado e passado nesta cidade de Jaraguá dlo Sul,
l.,a.os 22 dias"dê'detembro ele 1980. 'E'u, Adoipho
;, M�fhud, "EsCrivâo, 'éi' subsorev,l:' ,n

"

, �.. � �" .

HAMILTON PUNJO ALVES
" ,Juiz de Direito

A Ligä, Jarãguaense d�! dentes Mário Vit6rio Ras
Futebol está comuni,cãhdo :sweilê,ne Osni, da Silva Pi
'as equilpes-filiádas. a' énti; nheiro, jui1,tament� com os

dade para .o p�arzo de ins- dirigentes, marcarãQ reu-
'i�l ' e··; °1 crição à participaçãQ no nião':para, definir o, certa-

JUVENIL V Torneio Norte Catarinen- me, acertar tabela, datas ,

,,-<>��nt7n\ s,��8f-feir�! ,9',1: se: qu� ,se,�!ic!irrB: ,no, pr�� e outros detalhes.
cerraram,;,se a:s'1inscflç5es ximo dia 31, iIlerça-feira. fi. Por outro lado, o Presi-

.RaJ� �,\c�l�q�,�� ��X��n, p:r,qm.9ç�.Q" �Aq�atr,o',.�f.l?S dente da Lig,a Jarag,uae'l
q� 9.VJ9 cfl!1)p-t:U,n�lU"'p.!l!- r:ealizada .eom sucesso, é se de Futebol, solicita a

'ticipärão 'Ori2:e'ßqmp�tA conjluliàJ das �igas ",ara- quem 'interesse tiver, que'
-

..herturir�d'ar-s�aO\à�:lfs'h guaense e Jornvili�nse 'ae,", a entidade está ,acenando
ffh1Ui' dö�lCiia:04_�e_'�rf� Futebol, e· visa reunir os também inscrições para
no Ginásio de Esportes clubes 'fi; B$sociaç6es 'in-' jurzes (árbritos) e' repre
Horst Verch\'dãJ�"ÁsSóci!aL tegraliite,s da primeira di� sentàntes. lembra também

"fã�;, ��I�i�a _�� ��?,� visãQ.....�madorá, .Iq��, 'I,já." ,às' filiac;.tas.'para.o'�p[azo de
Brásil':São':estàs �áS" pál'1l- tOlinou�se· obrigatório: ': no emcarramel'lto ,par,a 'P,eclido
das da rodada" inicial: eal,endário futebotrsti-co. do ·alvará.de funcionamen

�,rei,thaulpt x j\ABB! - Mari- Dependenqc;>,o;o número to,·' até 'terça-feira, somer:l-
1so1 x Cyru�, Mirtes x Urbai- d,e inter�sadas, 9s."presi- te. •

"

��, M�rc!ltt� x Rio M01ha
.,.. ';,' , ,

e Jarita x Arwe'g. , - I' <

Dia 11 ö' Campeonato �e Futebol
d S· ".,'

, ." " ,; o· eSl: '. '

-
,

, 11 """" • �
•

Gol'aadlS na
ábarlura, do'

Infantil da fS
t

A rodada que marcou
.

a ábertura oficial dIa tem
porada satönlstlca,' nà ca

tegoria infantil, 'ddrrtingó,
na )\ssochrção�'Recreativa
WEG, surpreendeu pela
quantidade, de gols marca..

'aos, vinte e 'dóis; em qua
tro, par1tidas .

somente... No
prfmeíto.en'C'óntro, � AABB
aplicou goleada: sobre a

MarcaJtto� por 7 a 01 a Ur
bano venceu pôr 4 a 1 a

Breithaup1, a' Jariilia fez 3
a O sobre o Rio'Molha, en-
wanto a Arweg massacrou

a equlpe da' Cyrus pelo
escore dé' 7 Ia O."

,

A média de gól,s por
p�rtid�, nesta rOCt!à(ja; ,foi
s-uperior' a ciriCQ'�'

-

:altTss,i-
., ma.' .

.,. ,

. �', .,. ., '1

Este m�smo camp-eona
It"Ç); pät�o'ci�naddl 'pelá�Llgä
Jar1aJguaelÍse'1) de'� Ftitebol
(fe Salão determina a se

.guft<;fàJ roda(tá. ,para 29 'de

,março, 90l11ingo' . portanto
CQm UrbanQ x Mirtes, Ja
rha x AABB,-'çyrus x'grei
thaupt e Ar'W� x Rio Mo,:
Itiá�. \;. _-. F �'" 1 ,c � t ::r'
r.'f."1 81-':" ':);" )'!:O ;!H).

""f,

ADULTO ,

As inscrições 'para esta
cate'goria terminam dia
·três vindouro. No, dia 10
será dada a liarg�da, no

Ginásio de Esportes Artur
Müller, uma sexta-feira,
Gom jogos a partir das
19h30min, Que são: Brei
thaupt x AABB, Marisol x
Cyrus � Mirtes x Urbano.
No "Adulto", os jogos se

rãO no "Artur ',Müll1eor" às

sextas�felras! ,e,,. no �iná
sio de Esportes "Maria

'�I?II)�ler", 'M�Flegotti''', às·

terças-(eir:�s.

, FAÇA U",�, .

- ASSINATURÀ ,

"

DO �

,,'

1:.orreio 'do: Povo,
,,' ..' "- 't. '. \

,
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Càmpeooatlt Estadual' de,

NataçãO come�a em Jaraguá
A primeira étapa do Campeo

nato Estadual de NataçAo pro
movido, pela Federação de Nà�
çAo do

-

Êstadó"de sanfa' Catari
�a - FENÉSC:�erá desenvolvi
da náste -domingo em 'Jaraguá
dó Sul, n'ã pis'Cina (lo Bélra Rlq
Clube de Campó. 'Essa etap'á
Inicialmente estava prevista pa
ra Florlao6póí1s, e dela, ä "con
tar das 9 horas da rriànhA as

, principais! 'equipes _ cio Estado
I fr ;::i �.... ..

..

-como LIra, UFSC, Iplranga, Bei-
ra Rio e G�airaéás" estarlo' t�
mando parte.

bronze. '

O técnico Arlovaldo Xavier
dos Santos ut41zou dos seguin
tes atletas para este, amistoso:

Jean Beno Lucht, Luciane Hass,
GIseie Stoinski, Dlan� ,Koch, Vi
vlane Doninl, Isabel Grazel, Eri

ca Maul, Alexandre Barbosa,
Srlgite Hufenuessler, Fablane

, Ewald, Mara, 'Binl, Fedra: Ko

neU, Paulo de Oliveira, Altamir
de Souza, Hermann' Maul, Be

no Geffert, ' Aldo

Piazera Jr, Rafael Mare�:tto, Lu
ciano Pereira, Everson Stoins'ki,
Guilherme Günther, Rosângela
Jark,�Adriana Braum" Crlstiane
Hufenuessler, Katleen Henschel,
EdemrJson,Bauer, Andréa Blni,
Oanielle dos Reis Gumz, Flávio
Marcatto, Alexandre Bartsch,
Lls Neves,' Marcelo' Blni, Rober

to Marquardt, Eduardo Fendrich,
Murillo Koprowskl, Fernando

Günther, Fernando Fendrich,
.

Ana' Cláudia Fischer, : Cristlane

,

COM � TRIANON
O amlstosç de natação reali

zado na tarde de sábado, dia
21, entre O Beira Rio e o Tria

non; dá' Jaéá':énsP): fotcônsf-
,

derado de bOI1) nrvel técnico,'
.. "'�""':-,- _"".�L. .... M"" ....�·t

onde o di�igente da equipe ja-
raguaense experimentóu

,0

nóvö�
atletas que estão sendo fórma
dos, além daqueles do primeiro
escalão.. Um total de quinze
provas foral1) realiz�dSls, �onse
guindO o, Béir� Rio 5 I1ÍEidalhas
de ouro, 8 de' prata e 9 de

... , '. ',� ..

Leal, Mariana 'Rozza, Paulo dos

Henri,te Maier e José Moacir

Reis' Gumz, Joalnei Garcia,
Lehmkuhl. I •

J" .oi,

. Até 31 d�·março inscrições pará
o !�Norte, Catarinense"

J

,
�
...

PáSJina .5

Gneipel na liderança do Varzeenep
•

e'om 'u'�a vitória obtida
'

esta 'Programação de jJ_
Sobre o Vila NOVia, mesmo gos: 9h30min Caxias B x

que apertada, pelo escore Santo Antônio e Ar��mal' x
mfnirno, a Associaç,ão Re- Juventude; 15h30m,m C�
creatlva Gneipel, de Sch- xias A x Vila Nova, Gnel

roeder, vem liderando as pel x Equipão, Posto Mo

disputas. do Campeonato' ser x Rio Cerro, Bangu x

VarzeanQ-

"Vereador 'Ivo Fluminense, Floresta x Can

Baehr", com cinco pontos to, do RiO, ssrtanelo x Es

ganhos, A rodada de do- trada N'ova e Aliança x

mingo foi a segunda de Mathedi.
um total de dez no pr\mei- '

,

ro turno Ie que teve estes A classificação por cha-
resultãdos: Arsenal 1x3 �: GRUPO' A - G�'e.ipel
Sertanejo, Mathedi 3x2 Es.. 5. SanltQ Antônio�, ea
�rad'a NOVia,.Juventude 3x2 xias 'A' 2, Caxias 'B', E.,.

Aliança, Bangu Ox1 Posto qulpão Ie Vila Nova 1 pon
Moser, Canto do RIO Ox3 to. GRUPO B ._ Mathecli
Rio Oerro, Fluminense 3x1 4, Arsenal, Sertanejo, Es

JFIQliesta, caxiáS'A-bô Ca� trada Nova e Juventude 2

xias B, Equlpão 1x3 San- e Aliança O pomo. GRUPO
to Antônio e Vila Nova'Ox1 C - Posto Moser. 'e Rio

Gneipel.
' , ,

Cerro 4, Bangu e Fluminen
A tflerceilia rodada acon- se 2, Floresta -e: Canto do

tecerá neste domingo 'com ,RiQ O' ponto ganho,.
,

\
........

1 •. .J

-,

Sonnenhohl vence' o Muníeípal
de Xadrez

-

{ud 7; RQberto D'Aquino 6;
Rogério Vicenté 5,�;. lVi�I-,
do Kuzkowski 4,5; AlceSfe
Berrr4; Mário L. Ferreira,
Filho 1,5;, Helnz Taeschner

�e Jósé�'Casti1ho' Pinto 1

IpOlil,tQ cad1a qual.

vÓ, F1>i bbnclüfdo ,(jóias' atrás
o Campeonato'" 'Municipal
de Xadrez db Clübe Jara-'
guaense de Xadrez, deSta
temporada,' tendo como o

grande oampeãoWalter,E.
F,'Son�enl1dhl, que obteve
na classificação' final 11,5
PQntos contra 9,5 do se

gundo colocado, Aldo Pra
-, da. As demais posiçóes,

pelà lorde�� <foram esSas:
Mário José Lico 9,5; Ri
cardQ Feldens 9;, Si'�.9fried
Kroeu'tzfeld 8; ��rcós M�h-

O Clube Jaragua:ense de .

Xadrez, hojl:t com sede'

organizada, com toêlas as

condições t'
< " neoesSáHi8S,

completará no próxim,? d:ia
31 de marçó, 29 anos de'

!und.ação.

AlvarÁs, do eRD 86 até o dia 31
\

'

r "'I "l -.

O-Conselho, Reiíiional de ficarão su}eitas a uma

Desportos, alerta aos clu- multa de 10' valo,res de r6í-
'

,

bes Ie associações despor- feÍ'ência,.
ltivas dQ Estado, que o praJ- < Assim, a, p�rtir, dQ' di,a,
zo para a renQvaçã'o dos· 1..� de abJit, a assoç]�ção .

r�spec!ivo� ,al_vará�, Q� fun- ,qu� n�o h_quver r�u�rid'� ,

clonanient� será encer- t8i ,renovaçao de seu alvara

rado no 'pr6ximo dia ;31 .q� lu;n,�oname�t?'1 ,,�,:até
deste mês, " terça-feira. que 9R�'Pe�" .fJS�!J JJlP&
1)u-:e.m:' J:lão')eno,var,>suiai Ii- dida' (f:e se ,,1IÍs,c'rev�r em
te:nça paraJuncioname",- compell:i�õe's,At Ji9�, f�ie�
to n���_ p,r�, :}efTIb!�!l. o ração, c�Of�ed;��çaQ;, .ou

CRQ" que. ést�s, ',41l�OCla- ,associaçã6�' 'di�dír'e,çãö SU7

ções. � club,e�, ficaFão, su- ,pedor.a que esti�er 'fiUada,
jei�as, a umEj,' multa Q�, 10 'direta,. ou indiretl:ime�tej
valor� cf;e: �eferênc.iia, , participar de assembleia$,

,

,Assi�, �r p�rti( 5te l� 'partieipar' de promoções
de abnl, a ass_Qcla_çao"C!1ue promovidas ollautorizadFiS
não houver requeridO. a re- 'p�r qúalquer 'entidade d:iri�
nC?ya9� d,� $9,1-' ab,a;r� de gente;· realizar ,'excursões
�ur.t,�i��am�!1fo,.. riéste. ..pra- 7desportNas, e além dei oUro
�o, lembra o' CRD, q�:1�s-. �tras implicações, prevista:;;:
fas assoCii9JÇ.Qes e! plu�es, ,:erll, I:ei;. "', 'i. ,'), L': ,:

O Serviço de Esportes
da Agência �() Sesi de

Jaraguá,rqb Sul de'te�rmi
noU

f

par� orisegundo sá ..

,

-bado de abril, dia 11, o

infcio das eUniinatóri,as do

Camp'eonatQ de Futebol
de Campo, qu.e ap_ontará
o campeão na grande de
cisão que äcontecerá no

dia 1.0-de maio. Emp'resas
iri,tereSsadaS"lem pSirticipar
deViem entrar em contacto
céJm'Q SesH Muitas já se

predispuseram a dislputtar
01 Campeona:to, �qu.e te:nde'
átl àl'cançar . outra� vez� o

sucesso die an0S ianterio-
res.

BAEPENI)I
, O Clube. Atléticd' Bae

pendi, §I�xta-f�'ira à nOite;'
no Estád,io"l\i1ax Wilhelm,
roe'tribuiu com juros -BI der
rota sofrida em Timbó, an-
t-e Bq'Germer por 2 'ä1', no' . 'I' •

I ��.f'; I •• ,'� i' "",�,_. i" .. ' "j',

mês'passädó,
-

infíiliglnéfö1 T"e' rrapl'en'.�l"afge'\,,�m< _,!;,';",V'_'a'_ "'g'�.,S',',
'

Ih�, Üniá.bela g'qle�a de 4
_

_ __
' _ _

I, a.,
tento�'êóntrà' ci: A presen- ,_ �_""''''-_. '---de lido Donllng"õi'Varg"'ai'�

��,....�,..�"o.

çâ'l�dé públidó'foi di'rninu-
ta, à contar' pera �uipe

.�

,jSE�VIÇÓS,,�ê.ÖNl, �etROE�VAqYtÀivisitante qué"não dispõe
c, " .!.El TRATORES DE ,ESTEIRAS, ":

de nenhum cartaz em nos-
. _. r .. ' ...... ' , j' iJ' ,_ E �'; .' ::u';f!!=:n"(' ':"'

,sa região, äpesàr �Ie! .�er
. I C � 'I "'" ,,'"'' "'1 ti'

'Càmpeã daiPri'lneironàJ da. '",:�Tub()s�Santa' tHeleD,'�'á.".Liga Blumenauense de. Fu- '

'!f!ebbf: ':' ,"f " ,'..

�_R�AJI��;; �C�':�:Ul'�:� �� :-�I:.....
'" .... f'

.",H,o.rn�:)l�rg "i!t1ndú:str:tª ,'d�
,

,

Carrocariàs
.

·8tindadas bltda.f'
i '�

" .....
I' # 4': .....

, ;..::, ,:"-'r' � (. �"{_ �
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u�� ,';i$it�.j,.,� � CóriäiÇá88 de: ate�fos '.) ABERTAS _ CASAS-
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, �. '��:;II'
eflele"te�en� -

.', '" . :' , -REBOQUES'_ . ')."� ;',,,� '" �t
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Juizo déT Direito da Comarca de Jaraguá-do<SuJ.
',' , '- � E;DljI'�L--�CI;rAçAO (�WA�

'llde), F.4E. SAlBER.�(eh1lr.lFesumo àrt. 6B7 'do' Cf-Sà)
() 'seguinte: Vlenda em 1.0. leilãor-D�a-O:2:04.8t".4s
1 O horas. Venda J,em. 2.0 leilão: 'dia 13.04.81, às

. , I '
.

10 horas po,r quem mais der e maior lance ofe-
, re'cer .:""lOCAL:, Ed;ifIcio, do Forum desta Comarca.
EXECUÇÄO N.o' 7.662. EXEQUENTE: 'F,ininvest
SIA. Cred., Finan,c:. e Investlmento�. 'EXEClirA..

'

DO: VIRGILIO EICHINGER. BENS A SEREM lEI:'

lOADQS:"Um -conjunto vibrafório· ,para fabricar
, � "fosS'as;-rrnarc(l-Mel1eQotti, eq,t1ipado CQm·moto,:, de- -.'

.

�'-5"HfS',':'m'arêã�T<'0"1b'a�h,_ equiip�m:ento est�-bastan- .

i
•

te ·úsadl(1J,�·àvaHa"e, em c.r$ 72,.480,00., Nos autos (

rtã& �onsta qualquer ônus ou-r�cÚ'rsh�p�n�e�'t�. i

, Oad_o,.�.passad� r�stla cid�d�'r,d'!f�lt-la�ag�� !(jo �ul\ ,�
aos!"�2rd'fas de', dezembra"ij'e 198(l.�;'tiu, ��doIPho
Maft{01:f.·-'Escriv'tà ó; subscrevi.' (',':;: _: ','i

, , . �
,

,
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Nós... ,c;aJtar:in�nse:s, te-
, mos um concerto muito
bom fora do . Esltado.
São oS produtos jêJCtleis
d\ Blumenau",os tubos
e conexões die Joinville,.

,,os motores.,de_Jar�guá,
a qualidade doS, produ
/tE)s di& camas de Con
cérdlaa Ohapeeó , São
nossas praias, o, povo,
as nossas, maçãs, nos
so clima. Algumas coi
sas. recebemos de gra
ça da ,natureza e as ou

tras nós-as .crtarnos. "

N� pmdut()s, sua
quaHd'ald:e que .taz con

corrênosa .no Brasil e
no exterior, é resultado
de muito capricho e es

mero de nossa parte.
'No processo d,e màssifi
C�9ão geral que está se

desenvoltmndo no Bra
sil, nós ipodemos ir na

-onda dó "deixa disso"
e do mais ou menos ou

manter nossa ;ljenttda-
'Ge, cultural na gual a
prendemos de . nossos

pais a fazer iSJS coisas
com mais:' perfeição.
'Sobretud,o os alemães
apresentam esta car:ac

teir.ís't�c,a corno grupo·
\cultural.

Para mandler este 'tra

ço cultul'1aJ1 que nos faz
brasileiros com certa. 0-
riginalidadle, temos que

realizando palestra a

'convite do governo ilta- '

liano, expondo os dados
de pesquisa-tese ·reali� r '

zada com a comunida
de itafiElna de 'Rio dos
cedroe-sc. Hoje já "e
xiste uma pequena' re..! ' .

vista que 'circulai entre

estudio�s d�qu�le dla-
,

1e1Q. " .

tomar cuidado com os

restantes segmentos
cuíturats que as ,d�Y�r-"
sas etntas do'eStado de
Santa Caitarina, para cá
trouxeram. Há todo um .

modo de'ser, pe.rCleber
e enltend:o?"

.

a vida �!m.
cada grupo humano.
Assim há urna cultura

,

alemã, uma cunura bra
sileira, uma cultura lta
liana, poionesa, etc. O
que poucee pessoas sa- . Uma ação politica a
bem é que é possível,' este �espeito,' poderia
por exemplo.. ser brasl- propor em nosso Esta
lelro cem por eento e do, por exemplo,:o en
conservar os 'treços sino do alemão a aíu
mais caraetertstícos da. nos que já conhecem a

cultura alemã ou itaHa- IIngua, o que já aeonte
na ou japonesa. ce em Blumenau e,
Tenho insiSllido em creio, em 'OU'ffOS

'

luga..

livros e palestras aqui e res. Mais difFc.it, por fal
no exterior nal necessi- ta de professores e por
dada de uma atluaçâo menor iderltidlade cultu
poUtica planejada para ral, é f·azer-se a mesma

pr9S$rvar' as minorias coisa com a !fngua ita
culturais que existem liana.' Faz parte ·ainda
ÀO mundo' interior. De- desta Ipolítica !ed,uCl8;iCio-·
fender sua cultura e sua. nal a promoção e con

língua é d�1Iender .uma servação da música,
riqueza, como os eco- danças, cozinha alemã
logi�as se ba:tem para e italiana. Nesite p'onto

. oon-serv8lr as espécies todos sabemos que ai
de piarYtas e ,animàis gl:lma coisa ·concreta e
mais raros. "Na Itália

. muito bonita ,está sendo
dlefendi, ainda em 1969, feita. (O autor é natural
a possibilidade e a COR- de Pomerode,. sacerdo
veniência de se ter ,um te salesiano, professor
jomal Oll uma revistai no

.

de antropolOgia e escri
dialeto tirolês-italiano toro O artigop� é
sobre o qual eu !eStava especial para o CP}.,

,O', que, se comenla na cidade
AI fala do novo Líder

JOSEF, vulgo "Juca Sa
bugo;', monador da Tifa da
Mosca, depOis que ouviu
o noticiário pelo rádao, a
.proveitou Ei 5.a feira de
,cinzas e comentou com o
seu vizinho: �'Você ouviu
o que o Can'tfdio fal'ou? O
;chavão é v.elho prá J:>urro,
,mas vale ainda hoje e o

negócio agora é todo o
mundo colabof'lBll'''.

Cantrdio Sampaio (PDS
lSP). novo Irder do Gover-
1110 na CAmara Fed�aI, alo·
,faler da It.buna disse do

) seu propósito de iniciar
.contactos com os partktos
da oPosição, em, buSca de
'en1lendimento, harmonia e

consenso, deellacando que
o diálogo é condição es
sencial à continuidade do
IpFoC8S80 de abertura, &d
iVertindo, rtambém, as opo
sições; ao considerar que
"se não vier o consenso,
tÓdos, corremos o ,risco do
que vier a acc;>ntecer".

Eie. não vê retrocesso
pouttco em fatos recen�es,
como a condenaçao dos
meta't'irgicoS do ABC e a

mensagem que o Presi
diente Figueiredo enviou
'40 Congresso, na qual
ima,nlfesta dúvidlas quanto
ao coroamento do �roces
-!so de abertura, nem mas
1110 acredita qUé a redemo-

,

cratização brasileira sofra,

'o. risco da 11m golpe miti
�tar, como ocorreu há pou
,co com -a' abeJ'1tura na Es
ipanha, embora 'Pondere
!QUE!! "na vi4a nada é im",:,
possrvef".

.

negar .os desrgnios demo"
oráficos dlO Presidente
Casllefo Branco. Com ele
nós tivemos· um primeiro
processo de abertura, que
,entretanto, lá pelas Ifiantas
desaguou no AI-2. Depois
tiViemos um novo proces
so die redemocratização
com o Presidente Costa e,
Silva, que' assumiu sob a

égide da Constituição de
1967 e fOi obrigado a di&-

"Juca Sabugo" tirou um c.retar o AI-5. 'Então é pre
,recorte do bolso e disse: . ciso que as forças em dis
:"Aq'ui está a chave para ,senção ao Governo, não
abrir ou para fechar. Via.- façam agora os testes de
ja o recado que ele deu: resistência die material que
A.Op'bsição estará colabo- �.fi�erám nessas quas ou
tWldo para a continuidade 'l!ras 'vezes quando testa
da abertura na medida em ram exaustivamente e fo
que não radicaJiza�, em ram muito longe. O PJ1eiSi
que desarmar o espírUo, dente não tei ameaças.
em que for mais objetiva e /nem acena comI retroces
compreender que um .pro- ..sos. Ele apenas pe;de 'pru
cesso de abertura é sem- dência e conclama ao diá
ipre um processo muito de- logo e. à compreensão,
'licado. A labertura é uma enquanto etr;avessamos
convafescen,ç,a e como to- esta fase mais sensíVleI da
da

.

convalesc!ença, 'ela abertura democrátiC8l,
I que.

comporta recafdas". . ele comanda com tanto
"Ele pediu à Oposição descortínio e com tão a

que tenha presente na cendrada boa fé".
memória os oconte'cimen- "Tá Vlendo ,Cumpadre, o
tos relativamerde recentes negócio itlern 'que

.

sê aS""
·e lembrou: NingUém pode 'sim".

Um catarinense na Empresa Brasileira'
de Notícias

; o -ca!tarlnense de Coo- lem seu discurso, disse,c6rdlla: Jornalistà Marco lenltre outros ítópicos: "In;..' \An't'ônio 'Kraemer l8SSumiu formar é parte da tarefE
·penante o Ministro Ibrahlm de 'governar, compreendi'Abi-Ackel a 'Presidência da .

da na pr:ática dos regimes
Empresa Brasileira de No" idlemocr$�ioos. O público
'treias, em Brasnia. Krae- 'tem o di'rerto de conhecer
'mer é o ex-secretário de os atos praticadOs pelo'ImprenSa da Presidência Governo e o Governo tem

. ,da República, formado em o dever de informar". Re
'jornalismo' 'e direilto pela terindo-se ao Ministro' 1-
'PUC, de Porito Alegl'1e, SElll- brahim 'Abi-Acklel, disse:
dado pelo Ministro da "Quiz o deslt!ino que um
Justiça que a EBN preten- gaúcho de Santa C'at8lrina
'de facilitar o acesso laos viesse a traba'har com um
melos de comunicação "à hãbi.1 mineiro, hole Minis
intimidade do GoVierno", tro da Jusltiça, qUiel. muito
para que, "sem o 'véu da me orientou quando de
fantasIa e sem os encan- sempenhel as funções de
tos da administt'I8Ção, das Secrlstãrio de '

Imprensa
vantagens de um Gover- do Presidef'1lte JoãQ Flguei
no aberto às crffloas.e· redo, e com o qual muito
dos acertos, que'sãomui- .

ai.nda, �enho Ia .apnender.
,tos e profundamente preo- Honrado pela confiança
cun.ados em servir a cau- -de Vossa Excelêncla-
'.sa do poVO". . que prÓpos o meu n'o·me

Marco Antônio Kraemer ao Senhor Presidente: da'; ,1.

R,elpública para dirigir a
empl1esa à qual pertenço
há mais de. 10 anos

reafirmo, nesse !l1omen�o,
que buscarei dar tudlo de
'mim para cumprir as dine
�riZles/do Sénhor Presiden
te d� _Riepúbllca. Entendo
que, assim, poderemos
cumprir o disposto na Lei
6.650, de 23 <te . maio de
1979, dliscU'tlcJa e aprovar
(Ia pelo Congresso Nacio

. nal, onde esltá estabeleci
do que "a Empresa Brasi
leira de Notrcias tem por
objetivo !transmitir' dit'18ltá
mente, ,ou em colaboração
com os órgãos de divulga;
çãO, o notICiário referante
aos atos da administração
federal e as notrcias de in
ter1esSe público, de nature
za lpoUtica, .econômico-fi:
nanceira, cívica, cultural e
artrsNca" ..

,

Salim, na Capital, :reivindica
às Secretarias

, o Prefeno Salim José
Dequêch" de Gual'1amíti.m,
esteve esta semana em

Florianópoli�, per�g_rinan-
, do 'nas Secretariais das
Transportes e Obras, Edu
cação e Gabinete dÕ Pla- ,

nejam�nif:o, reivindicando
,b�ri�ícios à seu Municf
pio.
Salim, na STO"solicitou

que a Patrulha '�odoviária
Mecanimda esteja no mu

nicfpio no mês de maio,
para execução oe vários
trabalhos, uma vez que

, dlspÕie de equipamentos
necessários, sendo cinco

.

caminhões, um tnator, uma
Ipatrala e uma pá carrega
deiira. De ecorde com o

Plano de Governo, serão
abertas duas lestradas, a

RM-320, Estrada.· de Cor
ticeira, num prolongamen
to de 9km e. a RM-Õ20: die
Poço Grande, com 10km,
aproxime�, e, com
a permanência da, . Patru
n,a RcKfôvIárla, aproveitar
-Sê-Ia para realizar alS o

bras die aterro necessá
rias à implantação da pon
te sobre o Rio ttaeocu, em
Guamil1anga.
De(Juêch pediu também

UITll8l verba de Cr$ 1 lJ'lilhão
ao Fundo Estadual de Au
xflio RDdbviärio.- FEAR,
para aplicar no Plano de
Pavimentação a Pal1alelepí
Ip,edos, beneficiando, ·ini
ciaJmen�e, as fUlaiS Antô
nio Zimmermann e Alfredo
Zimmermann, nUl1)s exten
são de 7mH m2. Tratou
igualmente a t'1eSpeitO' da
possibilidade de permumar
com o Estado, em definiti
vo; uma parte da estradla
velha que demanda a Join
ville, que por força de lei
passaria a Integrar, o Ma
pa Rodoviário Mun!cipal,
em ItIroca de uml trator.e
uma patrola em . pene,itas
condiçõe$. de UIlO. Esperi
dião Amin Helou Filho
mostrou-se receptivo" tudo
lndicandG que, isto venha
l1e'almente a oco,rrer.

no, estando em fase : de
conclusão a décima-se
gunda Escola Municipal .

Até o final do ano, duas
outras deveria ser

-

coos
tnndas.

Essas novas escolas be
neficiarão as comun.idades
die Rio Quati ·91 Estrada Ba
nanal, perfiar2!Emdo um total
de 14 Escolas Isoladas.
O Chefe' do ExeclJtivo a

diantou que os
.

con'tadtos
na SE foram bons, quando
tratou-se da . liberação de
uma parille dos reeursos
necessários, para a, cons

tru�o das Escola� de Qua
tli e Serenata. E propôs a

Secretaria a assinatura de
um convênio, objetivando
a construção de mais três
salas de aufa, no Colégio
Estadual Prereito Lauro
Zimmermann, uma vez que
já há a necessidade de

ampliação.

GAPLAN
No Gabilliete de Planeja

memo e Ooordenação Ge
rai � GAPLAN, o prefeito
tentou a liber.aJÇão de Cr$
2 milhóe's, recursos 'leistes

que foram' aPlicados em

obras e serviços afetos ao

ESiado, e que serviriam
como ressarcitnento. DE;l-s"
te !fatal, 40% será de'stiOla�
do ao Hosp.taJ Múnicipal
Santo Antônio, que en
fren'llal dificuldades finan
ceIras, em' vista das 'bai
xas diárias pagas pelo
INPS Ie mersmo dos recur

sos do ex-Funrunal, da or

dern de Cr$ 231 mil, para.

atender, além de Guara
mirim, Barra Velha.
Salim revelou a n�i"

i(fade de· buscar recursos,
lí1Cluslve . de modb parilli
eular" para:colocar em dia
a folha de pagamento, do,s
funcIonários do nosocõ..

fJlio. DissIe ainda D�uêch
que d,esde d�ro o

hospitali não tem recebi-,

do as parcelas do INPS,
fato que está originando
numa sériie -dlei !tranSitamos,
uma vez que não tem ou
tras ,condições de conse,- .

guir recursos financeiros,
para resgatar as suas ,des
pesas.

SessDes
.

da C�mara
agora às 17 horas

dos quintà-teira. o primei
ro �elesi concedendo r:ea

juSlte a Construtora Mama
ltda, no Vlalor de Cr$ ....
14.030.820,43, para o Itérmi
no das obras da ponte em

Nereo Ramos, de 129 me
troa iI$ tixtençAo, '8 o se-

gundo, aprovando o res

sarcimenlto por parte da
municipaf'i.dade de dMda
do SAMAE contl'1Slrda com
'o Banco Internacional die
\DesenYOlvimento, no valor.
de US$ 39.259,00, aproxi
madamefllte crS 3 milhões.

.

Facischoje eDl Lages

,

EDOCAÇAO
Na Secretaria dia Educa..

ção, Ó ailcaide gu�ramiren
se apresentou 'pedidos,
tendo em vista o setor edu
cacional ser também umã

priorid,de em seu Gover-

. A partir de segunda-fei
ra, a edilidade j'8lraguaen
se reúne-se mais cedo..

Com a bancada do PDS a
.

provando unanimementé o

Projeto de
. Resolução 011

'80, com 'protestos da opo
sição, as sessões inicia-'
·rão ·às 17 hol'las, ao invés
Idas 18 como comumente
·vi·nba ocorrendo há vários
-.anos.

I

Sem constestaçãö da
\ o:

) posição, dois projetos do
'ExJecutivo foram aprova-

. O· Conselho 'Diretor da menta; d) Beneficiário do
\l38deração das 'ASsociS'- '.NPS - aplicação do rea

ções Comerciais e. Indu-e- : juste; e) Bancos - em-
1'rii8Jis de Santa Catarina (préStimos, reciprocidadies
'(FACISC), estará reunido 'e saldo médio; f) Junta
I neste sábado, dlia 28, às 8' Comercil8il - documentos
Ihora� na oic;lade de Lages <e obrigatoriedade de se

para a sua XLI reunião 'rem visados por Advoga-
ItrimestratJ, com a partici- do; g) CREA -. Conselho
lpação de várias atutorida- _ Regional de Engenh�ria e
"des e cerca de cem em- 'Arquitetura. Leis 5.194/66

, '!presár:ios, representando" e· .6.839/80 - EX�Qência
'Associações Comerciais e "de registtro e anotação,
'Industtriais, de nosso Esta- idos profissionais.' ,

Ido, parà debaterem diver-
ISOS assuntos de inlteresse,.

'

O encoflltro será dirigi
dentre os quais: a) liaJXas 'do pelo presidente da Fa
lda juros bancários e sua ;cisc, Lédio João Martins,
I repercurssão para as iem- ,'e· de Jal'laguá do' Sul, re

'Pl'lesas; b) SESC, SENAC, 'presentando a ASSOCiação,
'SESI e SENAI; c) Bancos .. Comercial e Industrial,
.'- abertura e fechamenlto �articipará o emp�elsário
Ido 'e,xpedientie de altendi- ;José Carlos Neves..

O Banco do Bt'l8iSiI, em

apoio as medidas que in
tegram a ação do Gover.
no na busca de solução
,Ipar� Viabilizar a ,redUÇão
'do �nsumo de derivados
Ide petróleo, aprovou l8i a

:Iocação de recursos para
,\fina,nciamentos a peque
'nas e médias empres'as
industriai's, dJe9tlnados a

,remodelação de InStala
;ções ou'18quisição de equi..
lpamenltos que tenham por
:finalldade' a substituição
!OU racionalização do con-

I

Ó·ßrasil dUeren,te de' Scmta Gatçarina
,

',' r Padre'Mário Bonatti

Em fase, de acabamento . a Oficiaà:
Prutegida a

CQm à finalidade primor
dial de reabintar e itlt�'rar
o excepcional na comuni
dade, e prtncípelrnerrtee
tender estia mesma comu

'nidade no que se refere à
educação '9$pelcial, a As�
soclaçäo de pilis e AmigoS'
dos Exoopciooais de Ja�
guá do Sul está" atenden-
do, leiSlfe ano, em ,regime OFICINA
de externarto e semi-inter- PROTEGIDA
nato, uma clientela die ses- ". O Seto'r de OficiAa Pr
senta' ahJnos, no seu Cen- ' Itegld'à do Centro de
tro de Desenvolvimento namento Humano-18, 'q
Humano-18 qUe é: mantido at�de. Defi�ientes .

Me
. pela própria entidade.

.

tais Tremáveis, com Ida
A dlstrlbulção dos alu- sU'perior a 14 an�s, jA

nos atendidos peta. APAE, 'encontra em funolonáms
obedece a uma programa- 11:0 na APAE, numa 58

ção terapêuti'ca,' feita �daptada, encontran�o
quando dial avaliação do ficuldades �om relaçäo
cliente na admissão, Se-. espaço frSICO tel equlp
�raimerNe os alunos' m��os próprios às su

são reavaliados e através I utlllza9õe8. Após concl
desta' reavaliação se ob- das as obras do préd
serva melhoras, em de-' que abrigarão as in��t
corrêricia da programação ÇÕ9S d:o S�r die Oficm
fer.tJa anteriormente. Se- Protegida, Já em f,ase

gundo fol'l'te da APAE <:Je '. aGa�amento, haver& a n

Jaraguá do Sul, cujo corpo cessldade de melhor :equl
administrativo é formado 'par este 'mesmo setor,
por uma diretora; uma au� drantou a forite, "para qu
xliar die direção.! uma se- p�ssaJmos atender 000:
cretária executiv,a, e o cor- 'menteme:nte nossos .,ad
po docen!be por 10 p,rofes- 'Iescem�, em aJttendl
sores, além da equipe téc- to profisstonal, ,para'q
nica formada 'por .um mé- possam se adaip'tar rn�'lho
dlco pediatra, uma psicó- del'lltro da nossa sacIada
Ioga e .uma fisiOitlerapêuta, .

de".·. . .

'a faixa etária dos atunos Na atualidade, ia'OftCI
.

varil8 entre seis meses 3 f.az Itrabalhos para -à Mal
vinte e dois anos, 'porém, wee, que seltecionou den
a idade mInima exigidà 'é ' tm das- atividades da su

de 14 anos. indústria, atguns trabalhO
A cHentela da entidade condi�lt'es à' capacidad

é subdividida em 'setores: dos 'alun�.
Setor de h1tervençAQ Pre;. E mesmo reabilitan.d�
coce - de O a 4 anos'; socializando o excepe�o·I

Classe Maternal - de 4 anal, integrando-o a ��I
6 anos; Classe de Jardim dada, a APAE não :e1Slllàbe
- de 6 a 10 anos; Classe tece mensalidade ao "!a
de Pr&Oficlná - de 10 a tricular o aluno. Tod'a�
14 anos e Seltor de Oficina voluntariamerlte, os pais
Protegida, para exClepcio- se associam a entidaJdià
o.ais com' idade superior: a colaborando com ,u�
,14 anoS. Cada elasse �m I mensal,idade, de acor:
um planejamento especffi-" com;as suas condições fi
co (fie acordo com a capa-, nanceiras.

.

cidade de cada aluno. Este, um panorama ge-
Esses alunos são aten- ·nal do qlie aAPAE de Ja

d�dos na escola em dois raguá do Sul desenvolve
regimes. O de externato, em, prol do �cepci�al, o
permanecendo na' APAE qual,!IIoda a comumdade.
durante 4 horas diárias n

.

neste' "Ano l,..temacional
de semi-internato, perma- do Deficiente Físico" po
necend'o durante todo o derá colaborar.

dle, das 7h30mio. às
'Há de. se ressaltar, n

aspecto, que os alu!lOs
teRdi<dbs no setor de
tervenção Precoce, q
são crianças menores
4 anos" são feitos aten
mentes individuais, c
menos horas diárias.

,
BB . financia proletos para

reduzir, consumo de derivados
do petróleo

sumo de derivados
tról90.

, Os financiamenltos oba
JCiecerão as nor.mas gerais
,dos 'empréstimos indus
litriais, cabendo l8i agência,
180 tencaminl)ar as p,ropoS
,tas a direção geral, exami
:nar os benefrcio$ da subs
,tituição 'do equipamentto
\pretendido, analisando
,suas 'PossipilJdlades de ê-
1.xitto e � "disponibilidade
\100811 para supr'imenitos de
meJté"lá-primá 'alternativa.

AUREA MOLLER GRUBB.
Tabelia e Oftclal do Registro d.

)
Pl'OtHtoa '. .

.

-- EDITAL -

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhoras abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses:

Emilio José Verbin;en, Rua Júlio Tevanes da
Cunha Mello, 151, nesta. Luiz Gairlos Vazei, Rua
Joinville, nesta. Maria Lair Vteira, Rua Pe. AI..'
berto Jaoob, sln, néslIa. l1erezinha Stul,em, Av.
Mal. DeodQro da Fons�ca, s/n., nesta.

AdaIzIra Plazara de Azevedo
Oficiai Maior

Moto;neta roubada .

Foi roubado um iiclomotor (motoneta) Mo
nark/81 msl 50, oor pr�, chassi n.o 106620, cer
tificado de propriedade 0..° 2R-0922189, 'perten-

I
cente a Organização Oontábil A Comerci'al SC

- Ltdla. Quem souber do seu paradeiro' ou de pis
ta comunicar a Delegacia �,Polrcia ou, na Av.

. M�I. Deodoro, 130, Fon.e 72-0091.' Gratifica-se
bem.
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